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Det är mycket viktigt att man använder rätt sele för att 
kunna ge effektiv vård, och för att säkerställa att det är 
bekvämt, värdigt och säkert för både användaren och 
vårdgivaren.

Sedan vi introducerade den första taklyften 1981 har vi 
kontinuerligt strävat efter att utveckla innovativa selar 
och lyfttillbehör för att uppfylla nya behov eller lösa en 
utmaning tillsammans med våra kunder.

Transfer – Treatment – Training
För alla typer av lyft och förflyttningar samt vid vård- och  
träningssituationer

Lyftselar och selar för att lyfta, vända och flytta personer är 
en viktig del av Guldmanns omfattande utbud av lyft- och flyt-
tanordningar . Guldmanns selar används för att uppnå bättre 
komfort och bättre resultat i många olika slags vårduppgifter . 
Vårdgivare och patienter har stor nytta av vår utrustning, som 
även ökar säkerheten vid vårdmoment som utförs ofta – lyft, 
positionering, vändning och aktivering .

Alla människor har olika form och storlek
Därför har Guldmanns selar också det
 
Selar från Guldmann är utformade med fokus på komfort, 
värdighet och användarvänlighet, och kan användas med 
både taklyftar och mobila lyftar .

Lyftselens typ och storlek har stor inverkan på kvaliteten hos 
den enskilda användarens förflyttning .

Därför finns alla selar från Guldmann tillgängliga för både 
barn, vuxna och för personer med särskilda behov, i många 
olika storlekar, viktklasser och material . I vårt omfattande sor-
timent av selar och lyfttillbehör hittar du utrustning för nästan 
alla vårduppgifter du kan tänka dig .

Count to green…
Lätt att använda – lätt att förstå 

Guldmanns ABC-selar är utformade för att vara användar-
vänliga . Selarna är märkta med röd (Active), grön (Basic) 
och blå (Custom) färgkodning . Grön märkning visar att det 
är en universalsele som de flesta patienter kan använda . Röd 
märkning visar att vårdgivaren måste vara mer uppmärksam 
på patientens funktion innan selen används . Blå märkning 
visar att selen är avsedd för ett särskilt syfte .

Guldmanns omfattande sortiment av selar är utformat med 
färgade öglor för enkel och intuitiv användning . Färgerna 
underlättar kommunikationen när flera vårdgivare samarbe-
tar vid ett lyft, en flyttning eller en mobiliseringsuppgift . Att 
bestämma vilken färg på öglan som ska användas sparar tid 
och förhindrar användning av en sele med felaktig passform 
på patienten . 

Behöver du hjälp med att välja rätt sele?
Du kan använda vår Selguide på www .guldmann .com/se 
eller ringa till oss för vägledning, inspiration och råd från våra 
experter .

Guldmanns selar – en mängd olika alternativ

Träning

Lyft Behandling

Mobilisering och 
aktivering

PositioneringFörflyttning
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Active Micro

Funktion
Selen Active Micro är idealisk för att 
flytta användare i sittande ställning . 
Selen är särskilt lämplig att använda för 
toalettbesök och andra hygienproce-
durer .

Selen stödjer den övre delen av krop-
pen (från bäckenet till under skuldrorna) 
och fästs runt bröstet och övre delen av 
låret . Stödbanden spänns automatiskt 
under själva lyftet . 

Selen har en stor öppning i botten som 
gör att man kommer åt kläder medan 
användaren fortfarande sitter i selen . 
Denna modell är utformad för tillfällen 
då det måste vara enkelt att sätta på 
och ta av selen .

Passar för
Att lyfta personer som kan kontrollera 
sitt huvud, men som har begränsad 
funktion i överkroppen, höfterna och 
låren . Den passar också för situationer 
där användaren lider av spasticitet .

Vårduppgift
• Toalettbesök/hygienprocedurer
• Säng till rullstol
• Tarmhjälpprogram
• Säng till stol

Polyester

Storlek Artikelnr

XS 284031
S 284041
M 284051
L 284061
XL 284071
2XL 284081

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B1  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

B2  55 - 90  60 - 95  65 - 100  70 - 105  75 - 110  80 - 120  90 - 130  100 - 140  110 - 150

H

B1 B2

ACTIVE
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Active Micro Active Micro Plus

Funktion
Selen Active Micro Plus från Guldmann 
är idealisk för att flytta användare i sit-
tande ställning, och är särskilt lämplig 
att använda för toalettbesök och andra 
hygienprocedurer .

Selen stödjer den övre delen av krop-
pen (från bäckenet till under skuldrorna) 
och fästs runt bröstet och övre delen av 
låret . Man kan justera det elastiska lyft-
bandet så att det passar varje enskild 
användare . 

Selen har en stor öppning i botten som 
gör att man kommer åt kläder medan 
användaren fortfarande sitter i selen . 
Selen är särskilt utformad för situationer 
där det måste vara enkelt att sätta på 
och ta av den .

Passar för
Att lyfta personer som kan kontrollera 
sitt huvud, men som har begränsad 
funktion i överkroppen, höfterna och 
låren .

Vårduppgift
• Toalettbesök/hygienprocedurer
• Säng till rullstol
• Tarmhjälpprogram
• Säng till stol

Polyester Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

Kids 4-6 281001
Kids 6-10 281011
Kids 10-14 281021
XS 281531 281535
S 281541 281545
M 281551 281555
L 281561 281565
XL 281571 281575
2XL 281581 281585

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 205 kg

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B1  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

B2  55 - 90  60 - 95  65 - 100  70 - 105  75 - 110  80 - 120  90 - 130  100 - 140  110 - 150

H

B1 B2

ACTIVE
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Active Trainer

Funktion
Active Trainer (gåtränare) är en gåsele 
för personer som har tillräcklig ben-
styrka för att stå upprätt, men har svårt 
med balansen . 

Selen Active Trainer hjälper till att hålla 
personen stående och ge stöd medan 
han eller hon går .

Selen stödjer bröstet och den övre 
delen av ryggen, medan lyftbanden ger 
stöd runt höfterna och förhindrar att 
användaren ”glider ut” . 

Denna gåsele är idealisk för en tidig 
mobilisering av patienten och ger både 
användare och vårdgivare självförtroen-
de och säkerhet i situationer då använ-
daren tränar balansen, till exempel när 
användaren sitter på kanten av sängen, 
ställer sig upp eller går .

Engångsversionen av denna sele – Gait 
Trainer Disposable – har exakt samma 
funktion men med en något annorlunda 
design .

Passar för
Personer med reducerad kroppsbalans 
som klarar att belasta benen med vikt 
Gåträning . Stående och upprätta posi-
tioner med stöd . Tidig mobilisering . 

Vårduppgift
• Övergångsställningar
• Balansträning i stående ställning
• Stående ställning: reaktioner, reflexer
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Skyddande responser
• Överföring av vikt
• Gåträning
• Trappträning, komma över tröskel-/ 
 trottoarkant
• Delvis viktbelastning
• Löpband med viktavlastande stöd
• ADL-träning

Polyester Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

Kids 4-6 283001
Kids 6-10 283011
Kids 10-14 283021
XS 283031
S 283041
M 283051 283555
L 283061 283565
XL 283071
2XL 283081

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 205 kg

H

B1 B2

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

B2  55 - 90  60 - 95  65 - 100  70 - 105  75 - 110  80 - 120  90 - 130  100 - 140  110 - 150

ACTIVE
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Active Trainer Gait Trainer

H

B1 B2

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

B2  55 - 90  60 - 95  65 - 100  70 - 105  75 - 110  80 - 120  90 - 130  100 - 140  110 - 150

Funktion
Gait Trainer är en gåsele för användare 
som har tillräcklig benstyrka för att stå 
upprätt men som på grund av nedsatt 
balans behöver stöd för att känna sig 
säkra under gåträningen .

Gait Trainer-selen ger det stöd som 
behövs under gåträningen och hjälper 
användaren att bibehålla en stående 
ställning .

Selen stöder överkroppen och har 
benmanschetter för ökad säkerhet . Gait 
Trainer är idealisk för tidig mobilisering 
av patienter, balansträning, olika stå- 
och sittövningar samt gåträning och 
ger både användare och vårdgivare 
självförtroende .

Selen är utformad för att bland annat 
användas ihop med Guldmann Trainer 
Module, som är ett valfritt tillbehör till 
GH3+-lyften . Trainer Module gör att 
lyften kan användas som ett viktavlast-
ningssystem i patientens rehabilite-
rings-/träningsprogram . 

Passar för
Personer med reducerad kroppsbalans 
som klarar att belasta benen med vikt 
Gåträning, stående och upprätta posi-
tioner och tidig mobilisering med stöd .

Vårduppgift
• Övergångsställningar
• Balansträning i stående ställning
• Stående ställning: reaktioner, reflexer
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Skyddande responser
• Överföring av vikt
• Gåträning
• Trappträning, komma över tröskel-/ 
 trottoarkant
• Delvis viktbelastning/stegmarkering
• Löpband med viktavlastande stöd
• ADL-träning

Spacer  
Comfort

Storlek Artikelnr

S 283241
M 283251
L 283261
XL 283271
2XL 283281

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

ACTIVE
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Basic Basic

Funktion
Selen Basic Basic är en lyftsele för 
allmänt bruk som passar en mängd 
olika användare och lyftaktiviteter . Selen 
stödjer hela kroppen utom huvudet .

Selen är idealisk när man behöver lyfta, 
flytta och placera användare som kan 
kontrollera sitt huvud men har reduce-
rad kontroll över överkropp och under-
kropp . Selen Basic Basic kan användas 
från sittande eller liggande position, till 
exempel från en säng eller rullstol, och 
är utformad för användning i de flesta 
lyftsituationer .

Selen Basic Basic är tillgänglig i flera 
olika material . Versionen med nät-
material kan användas i badet . Båda 
materialen är mycket slitstarka, enkla 
att arbeta med och låter luften cirkulerar 
runt kroppen, samtidigt som de ger 
användaren utmärkt komfort och stöd .

Passar för
Personer som har huvudkontroll men 
behöver stöd vid sittande flyttningar . 
Lyft och förflyttningar från alla slags 
möbler .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Hygienåtkomst till perinealområdet

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr Artikelnr

XS 270031 270133
S 270041 270143
M 270051 270153
L 270061 270163
XL 270071 270173
2XL 270081 270183
3XL 270091x)

Max . lyft-
kapacitet

255 kg
500 kg x) 255 kg

H

B

BASIC
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Basic Low

Funktion
Selen Basic Low är en lyftsele för 
allmänt bruk som passar en mängd 
olika användare och lyftaktiviteter . Selen 
stödjer nedre delen av ryggen och 
höften . Designen gör att användarens 
armarna kan vara utanför selen under 
lyftet, vilket gör att användaren kan 
delta under flytten . 

Passar för
Personer som har huvudkontroll med 
behöver stöd vid sittande förflyttningar . 
Lyft och förflyttningar från alla slags 
möbler .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Vattenterapi
• Förflyttningsträning med glidbräda
• Hygienåtkomst till perinealområdet

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr Artikelnr

XS 271031 271133
S 271041 271143
M 271051 271153
L 271061 271163
XL 271071 271173
2XL 271081 271183

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg

H

B

BASIC
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Basic Low Basic High

Funktion
Selen Basic High är en lyftsele för hela 
kroppen som passar en mängd olika 
användare och lyftaktiviteter . Selen 
stödjer hela kroppen, inklusive huvudet .

Selen är idealisk när man behöver 
lyfta, flytta och placera användare som 
har reducerad kontroll över huvud, 
överkropp och underkropp . Den kan 
användas för lyft från sittande eller lig-
gande position, till exempel från golvet, 
sängen eller rullstolen . Basic High har 
utformats för att vara en lyftsele som 
kan användas i de flesta lyftsituationer .

Selen Basic High är tillgänglig i flera oli-
ka material . Versionen med nätmaterial 
kan användas i badet . Båda materialen 
är mycket slitstarka, enkla att arbeta 
med och låter luften cirkulera runt krop-
pen, samtidigt som de ger användaren 
utmärkt komfort och stöd . 

Passar för
Personer med liten kontroll över huvud 
och kropp som behöver stöd vid sittan-
de förflyttningar . Lyft och förflyttningar 
från alla slags möbler .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Vattenterapi
• Hygienåtkomst till perinealområdet

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Polypro- 
pylene 

Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr Artikelnr

XS 272031 272133 283631
S 272041 272143 283641
M 272051 272153 283651
L 272061 272163 283661
XL 272071 272173 283671
2XL 272081 272183 283681

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg 205 kg

H

B

BASIC
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Basic Shell

Funktion
Selen Basic Shell är en sele för hela 
kroppen för att lyfta och flytta personer 
som har minskad eller ingen kontroll 
över huvudet och överkroppen . Selen 
stödjer hela kroppen och huvudet, 
samtidigt som användarens armar är 
utanför selen .

Den kan användas för lyft från sittande 
eller liggande position, till exempel från 
golvet, sängen eller rullstolen . Selen 
kan lämnas kvar under användaren 
medan han eller hon sitter i rullstolen .

Selen Basic Shell är tillverkad av poly-
esternätmaterial och kan även använ-
das som badsele (t .ex . i simbassäng, 
badkar, dusch) . Materialet är mycket 
slitstarkt och enkelt att arbeta med . Det 
här gör att luft cirkulerar runt kroppen 
och ger användaren utmärkt komfort 
och stöd .

Passar för
Selen är idealisk när man behöver lyfta, 
flytta och placera personer som har 
reducerad kontroll över huvud, över-
kropp och underkropp . Lyft till och från 
sittande eller liggande position – selen 
kan lämnas kvar under användaren i 
rullstol/skalstol .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Simning, badkar, bassänger
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

XS 275032
S 275042
M 275052
L 275062
XL 275072

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

BASIC
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Basic Shell Basic Hammock

Funktion
Hammockselen är utformad för att 
lyfta och flytta personer med minskad 
motorisk funktion . Den stödjer hela 
kroppen, förutom huvudet, och ger 
extra stöd runt höfterna och låren . Om 
man behöver stöd för nacke/huvud 
kan huvudstödskudden från Guldmann 
användas tillsammans med denna sele . 
Hammockmodellen Basic är idealisk för 
situationer där man måste hålla använ-
darens lår i ett neutralt läge .

Denna sele används när man lyfter 
användaren till och från en liggande po-
sition (i en säng, på golvet osv .) och till 
och från en sittande position . Förutom 
att lyftselen passar de flesta använda-
re kan man även använda den för lyft 
där benremmarna överlappar under 
båda benen, till exempel när man lyfter 
personer som är enkel- eller dubbelam-
puterade, eller för att ge individuellt/
separat benstöd för patienter som är 
särskilt känsliga för tryck . 

Passar för
Lyft av personer med liten kontroll över 
kroppen . Lyft till och från en liggande 
eller sittande position och för allmänna 
förflyttningar som kräver extra stöd för 
lårområdet .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner,  
 reflexer, responser
• Flyttning till matta, vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester

Storlek Artikelnr

XS 274031
S 274041
M 274051
L 274061
XL 274071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

BASIC
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Basic Comfort High

Funktion
Selen Basic Comfort High är utformad 
för att lyfta och flytta människor som 
har liten eller ingen motorisk funktion 
i huvudet och överkroppen . Selen 
stödjer hela kroppen och huvudet . 
Huvudstödet är justerbart och kan 
fällas ned när det inte används . Selens 
lägre del är fodrad för att ge extra stöd 
runt höfterna . Det finns två röda öglor 
på bendelarna som hjälper till att hålla 
brukarens lår i neutral ställning, alt . i en 
höftvinkel större än 90° och kan även 
tillåta plats för personlig hygien . Tillåter 
användarens armar att vara innanför 
eller utanför selen .

Denna sele används när man lyfter 
användaren till och från en liggande 
position (i en säng, på golvet osv .) och 
till och från en sittande position .

Förutom att lyftselen passar de flesta 
användare kan man även använda den 
för lyft där benremmarna överlappar 
under båda benen, till exempel när man 
lyfter personer som är enkel- eller dub-
belamputerade, eller för att ge individu-
ellt/separat benstöd för patienter som 
är särskilt känsliga för tryck .

Basic Comfort High selen kan fås i 
polyesternät vilket kan användas till 
dusch/bad .

Selen Basic Comfort High är tillverkad 
av nätmaterial och kan användas som 
badsele .

Passar för
Lyft av personer med liten kontroll över 
kropp och huvud . Lyft till och från en 
liggande eller sittande position och för 
allmänna förflyttningar som kräver extra 
stöd för lårområdet .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Vattenterapi

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr Artikelnr

XS 277031 277032 277035
S 277041 277042 277045
M 277051 277052 277055
L 277041 277062 277065
XL 277051 277072 277075
2XL 277082 277085

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg 255 kg

H

B

BASIC



Custom

Basic Comfort High
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CUSTOM Sit-On 

Funktion
Sit-On-selen är utformad för att lyfta 
och flytta användare som behöver 
förbli sittande på selen . Den stödjer lår 
och rygg men tillåter armarna att vara 
utanför selen . Designad i ett stycke, så 
att patienterna kan sitta på selen efter 
att flyttningen utförts .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol och sätts på medan använda-
ren ligger ner . Selen kan förbli på plats 
medan personen sitter . 

Sit-On-selen finns i flera storlekar och är 
tillverkad av nätmaterial som andas och 
gör att luften kan cirkulera runt kroppen, 
vilket minskar risken för värme- och 
fuktbildning . 

Passar för
Personer som behöver sittande förflytt-
ning och vill sitta kvar på selen i stolen . 
Personer som har rullstol som primärt 
transportmedel, men som kan ha 
funktion i överkroppen och vilja hjälpa 
till vid flyttningar eftersom armarna kan 
lämnas utanför selen . Selen är idealisk 
för specialutformade rullstolar och för 
personer som behöver lyftas ofta .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till matta, vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

XS 295031
S 295041
M 295051
L 295061
XL 295071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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CUSTOMSit-On Sit-On High 

Funktion
Sit-On High-selen är utformad för att 
lyfta och flytta användare som behöver 
förbli sittande på selen . Den stödjer lår, 
rygg och huvud men tillåter armarna 
att vara utanför selen . Designad i ett 
stycke, så att patienterna kan sitta på 
selen efter att flyttningen utförts .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol och sätts på medan använda-
ren ligger ner . Selen kan förbli på plats 
medan personen sitter . 

Sit-On High finns i flera storlekar och är 
tillverkad av nätmaterial som andas och 
gör att luften kan cirkulera runt kroppen, 
vilket minskar risken för värme- och 
fuktbildning .

Passar för
Personer som behöver sittande förflytt-
ning och vill sitta kvar på selen i stolen . 
Personer som har rullstol som primärt 
transportmedel, men som kan ha 
funktion i överkroppen och vilja hjälpa 
till vid flyttningar eftersom armarna kan 
lämnas utanför selen . Selen är idealisk 
för specialutformade rullstolar och för 
personer som behöver lyftas ofta .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till matta, vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

XS 296031
S 296041
M 296051
L 296061
XL 296071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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CUSTOM

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Funktion
Selen Sit-On II är utformad för att lyfta 
och flytta användare som behöver förbli 
sittande på selen . Selen stödjer låren 
och ryggen, och är utformad för att 
förhindra att låren vrids inåt vid lyft .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller 
en rullstol . Den sätts dock på medan 
användaren ligger ner . Selen kan vara 
kvar under användaren medan han eller 
hon sitter .

Selen Sit-On II finns i flera storlekar 
och är tillverkad av nätmaterial som 
andas och gör att luften kan cirkulera 
runt kroppen, vilket minskar risken för 
värme- och fuktbildning . 

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till matta, vippbord

Polyester
Nät 

Size Item no .

XS 297031
S 297041
M 297051
L 297061
XL 297071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Sit-On II 
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CUSTOM

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Funktion
Selen Sit-On High II är utformad för att 
lyfta och flytta användare som behöver 
förbli sittande på selen . Huvudstödet 
kan anpassas efter användarens behov 
och kan vikas bort medan han eller 
hon sitter i rullstolen . Selen stödjer lår, 
rygg och huvud och är utformad för att 
förhindra att låren vrids inåt vid lyft .
Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller 
en rullstol . Den sätts dock på medan 
användaren ligger ner . Selen kan vara 
kvar under användaren medan han eller 
hon sitter .

Selen Sit-On High II finns i flera storle-
kar och är tillverkad av nätmaterial som 
andas och gör att luften kan cirkulera 
runt kroppen, vilket minskar risken för 
värme- och fuktbildning .

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till matta, vippbord

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

XS 298031
S 298041
M 298051
L 298061
XL 298071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Sit-On II Sit-On High II 
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CUSTOM Custom Amputee

Funktion
Selen för amputerade personer är 
utformad för att lyfta och flytta personer 
med ett eller båda benen amputerade 
över knäet och för personer med helt 
amputerade ben . Modellen för ampute-
rade personer stödjer hela kroppen upp 
till och inklusive skuldrorna, med extra 
stöd runt bäckenet .

Selen kan användas för flyttningar från 
sittande eller liggande position, till ex-
empel från golvet, sängen eller rullsto-
len . Vid lyft från liggande position bör 
huvudstödet från Guldmann användas 
för att stödja personer med minskad 
eller ingen kontroll över huvudet .

Passar för
Lyft av personer med ett eller båda 
benen amputerade över knäet . Lyft 
av personer med ett eller båda benen 
helt amputerade . Lyft från sittande eller 
liggande position .

Vårduppgift
• Sittande flyttningar
• Säng eller bår till stol
• Säng eller bår till rullstol
• Säng eller bår till duschstol
• Uppresning från golv för personer   
 med ett eller båda ben amputerade  
 över knät

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester

Storlek Artikelnr

XS 290031
S 290041
M 290051
L 290061
XL 290071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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CUSTOMCustom Amputee Sit-On Comfort 

Funktion
Sit-On Comfort-selen är utformad för att 
lyfta och flytta användare som behöver 
förbli sittande på selen . Selen stödjer 
låren och ryggen, och är utformad för 
att förhindra att låren vrids inåt vid lyft . 

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller 
en rullstol . Den sätts dock på medan 
användaren ligger ner . Selen ger ökad 
komfort under lyft och kan vara kvar 
under användaren medan han eller hon 
sitter .

Selen Sit-On Comfort finns i flera storle-
kar och är tillverkad av spacer-material . 
Materialet är hållbart och enkelt att 
arbeta med . Det ger extra komfort och 
andas vilket gör att luften cirkulerar 
runt kroppen och minskar risken för att 
värme och fukt bildas .

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . Material-
et förhindrar att värme alstras mellan 
kropp och sele, och selen kan använ-
das av personer med ömtålig hud . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Spacer
Comfort

Storlek Artikelnr

XS 293031
S 293041
M 293051
L 293061
XL 293071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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CUSTOM Sit-On Comfort High

Funktion
Sit-On Comfort High-selen är utfor-
mad för att lyfta och flytta användare 
som behöver förbli sittande på selen . 
Huvudstödet kan anpassas efter 
användarens behov och kan vikas bort 
medan han eller hon sitter i rullstolen . 
Selen stödjer lår, rygg och huvud och är 
utformad för att förhindra att låren vrids 
inåt vid lyft .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller 
en rullstol . Den sätts dock på medan 
användaren ligger ner . Selen ger ökad 
komfort under lyft och kan vara kvar 
under användaren medan han eller hon 
sitter .

Selen Sit-On Comfort High finns i flera 
storlekar och är tillverkad av spacer-ma-
terial . Materialet är hållbart och enkelt 
att arbeta med . Det ger extra komfort 
och andas vilket gör att luften cirkulerar 
runt kroppen och minskar risken för att 
värme och fukt bildas .

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . Material-
et förhindrar att värme alstras mellan 
kropp och selen kan användas av 
personer med ömtålig hud . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Spacer
Comfort

Storlek Artikelnr

XS 294031
S 294041
M 294051
L 294061
XL 294071

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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CUSTOMSit-On Comfort High Sit-On Comfort High Hygiene

Funktion
Selen Sit-On Comfort High Hygiene har 
en öppen sektion i botten för att under-
lätta toalettbesök och andra hygienpro-
cedurer .

Selen stödjer lår, rygg, och huvud och 
förhindrar att låren vrids inåt vid lyft . Det 
justerbara huvudstödet kan användas 
efter behov .

Hygienselen är utformad för lyft till och 
från sittande ställning från en säng eller 
en rullstol och sätts på medan använ-
daren ligger ner .
 
Selen Sit-On Comfort High Hygiene 
finns i flera storlekar och är tillverkad i 
spacer-material . Materialet är hållbart 
och enkelt att arbeta med . Det ger extra 
komfort och andas vilket gör att luften 
cirkulerar runt kroppen och minskar 
risken för att värme och fukt bildas .

Passar för
Flyttningar från säng till toalett . Man 
kan lämna kvar selen under använda-
ren i samband med toalettbesök . Det 
rekommenderas inte att man lämnar 
kvar selen under användare som sitter i 
rullstol på grund av risken för tryckpro-
blem runt den öppna bottensektionen .

Vårduppgift
• Säng till toalett

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Spacer
Comfort

Storlek Artikelnr

XS 294131
S 294141
M 294151
L 294161
XL 294171

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B
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Active Vest Kids

Funktion
Selen Active Vest – Kids hjälper till att 
hålla barnet stående och ge stöd med-
an han eller hon går .

Selen stödjer barnets överkropp och 
bäcken, hjälper när barnet tränar sig på 
att stå och gå samt vid balansträning 
och lek . Bidrar till att skapa självförtro-
ende och säkerhet både för barn och 
vårdgivare .

Passar för
Barn med viss huvudkontroll, men 
begränsad balans och bålkontroll i 
stående ställning . Barnet måste kunna 
belasta benen med vikt . Fungerar bra 
för stöd i upprätt position, stående 
balans och gång . 

Vårduppgift
• Övergångsställningar
• Balansträning i stående ställning
• Stående ställning: reaktioner, reflexer
• Skyddande responser
• Överföring av vikt
• Gåträning
• Trappträning, komma över tröskel-/ 
 trottoarkant
• Delvis viktbelastning
• Löpband med viktavlastande stöd
• Lek/aktivering

H

B1 B2

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids Kids  Kids 

 2 - 4  4 - 6  6 - 10  10 -16

B2  46 - 54  50 - 65  51 - 72  56 - 75

Polyester

Storlek Artikelnr

2-4 2831000
4-6 283101
6-10 283111
10-16 283121

Max . lyft-
kapacitet 100 kg

Kids
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Basic Basic – Kids

Funktion
Selen Basic Basic – Kids är en lyftsele 
för allmänt bruk som passar en mängd 
olika användare och lyftaktiviteter . Selen 
stödjer hela kroppen utom huvudet . Det 
inbyggda stödbältet ger extra stöd och 
säkerhet .

Denna sele är idealisk när man behöver 
lyfta, flytta och placera barn som kan 
kontrollera sitt huvud men har minskad 
kontroll över sin överkropp . Selen kan 
användas för de flesta typer av lyft och 
för flyttningar till och från sittande och 
liggande position, till exempel från en 
säng eller rullstol, när man inte behöver 
hjälpa till att stödja användarens huvud .  

Selen Basic Basic – Kids finns i flera 
storlekar och två olika material . Versio-
nen med nätmaterial kan även använ-
das i badet . Båda materialen är mycket 
slitstarka, enkla att arbeta med och 
låter luften cirkulerar runt kroppen, sam-
tidigt som de ger användaren utmärkt 
komfort och stöd .

Passar för
Barn med huvudkontroll som behöver 
stöd för sittande flyttningar . Lyft och 
förflyttningar från alla slags möbler .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Hygienåtkomst till perinealområdet

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr Artikelnr

4-6 270001 270103
6-10 270011 270113
10-14 270021 270123

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg

H

B

Kids
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Basic Basic – Kids Basic High – Kids

Funktion
Selen Basic High – Kids är en lyftsele 
för allmänt bruk som passar en mängd 
olika användare och lyftuppgifter . Selen 
stödjer hela kroppen, inklusive huvudet . 
Det inbyggda stödbältet ger extra stöd 
och säkerhet .

Selen är idealisk för att lyfta, flytta och 
placera barn som har reducerad kon-
troll över huvud, överkropp och under-
kropp . Den kan användas från sittande 
eller liggande position, till exempel från 
golvet, sängen eller rullstolen . 

Selen Basic High – Kids finns i fle-
ra storlekar och två olika material . 
Versionen med nätmaterial kan även 
användas i badet . Båda materialen är 
mycket slitstarka, enkla att arbeta med 
och låter luften cirkulerar runt kroppen, 
samtidigt som de ger användaren 
utmärkt komfort och stöd .

Passar för
Barn med liten kontroll över huvud och 
kropp som behöver stöd vid sittande 
förflyttningar . Modellen Basic High – 
Kids är en lyftsele för allmänt bruk som 
man kan använda i de flesta lyftsituatio-
ner från alla slags möbler .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Vattenterapi

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester Polyester
Nät 

Polypro- 
pylene 

Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr Artikelnr

4-6 272001 272103
6-10 272011 272113 283611
10-14 272021 272123

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg 205 kg

H

B

Kids
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Sit-On – Kids 

Funktion
Selen Sit-On – Kids är utformad för 
att lyfta och flytta barn som behöver 
förbli sittande på selen . Den stödjer lår 
och rygg men tillåter armarna att vara 
utanför selen . Designad i ett stycke, så 
att barnet kan sitta på selen efter att 
flyttningen utförts .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol . Den sätts på medan barnet 
ligger ner och kan förbli på plats medan 
barnet sitter . 

Sit-On-selen finns i flera storlekar och är 
tillverkad av polyesternätmaterial som 
andas och gör att luften kan cirkulera 
runt kroppen, vilket minskar risken för 
värme- och fuktbildning . 
 

Passar för
Barn som behöver sittande förflyttning 
och vill sitta kvar på selen i stolen . Barn 
som har rullstol som primärt trans-
portmedel, men som kan ha funktion 
i överkroppen och vilja hjälpa till vid 
flyttningar eftersom armarna kan läm-
nas utanför selen . Selen är idealisk för 
specialutformade rullstolar och för barn 
som behöver lyftas ofta . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till matta, vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

4-6 295001
6-10 295011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Kids
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Sit-On – Kids Sit-On High – Kids 

Funktion
Sit-On High – Kids-selen är utformad 
för att lyfta och flytta användare som 
behöver förbli sittande på selen . Den 
stödjer lår, rygg och huvud men tillåter 
armarna att vara utanför selen . Desig-
nad i ett stycke, så att barnet kan sitta 
på selen efter att flyttningen utförts .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol . Den sätts på medan barnet 
ligger ner och kan förbli på plats medan 
barnet sitter . 

Sit-On High – Kids är tillverkad av 
polyesternätmaterial som andas och 
gör att luften kan cirkulera runt kroppen, 
vilket minskar risken för värme- och 
fuktbildning

Passar för
Barn som behöver sittande förflyttning 
och vill sitta kvar på selen i stolen . Barn 
som har rullstol som primärt trans-
portmedel, men som kan ha funktion 
i överkroppen och vilja hjälpa till vid 
flyttningar eftersom armarna kan läm-
nas utanför selen . Selen är idealisk för 
specialutformade rullstolar och för barn 
som behöver lyftas ofta . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till matta, vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

4-6 296001
6-10 296011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Kids



32

Funktion
Sit-On II – Kids-selen är utformad för att 
lyfta och flytta barn som behöver förbli 
sittande på selen . Selen stödjer låren 
och ryggen, och är utformad för att 
förhindra att låren vrids inåt vid lyft . 

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller 
en rullstol . Den sätts dock på medan 
användaren ligger ner . Selen kan vara 
kvar under användaren medan han eller 
hon sitter .

Denna sele är tillverkad av nätmaterial 
som andas och gör att luften kan cirkul-
era runt kroppen, vilket minskar risken 
för värme- och fuktbildning . 

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till matta, vippbord

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

4-6 297001
6-10 297011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

H

B

Kids Sit-On II – Kids 
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Funktion
Selen Sit-On High II – Kids är utformad 
för att lyfta och flytta användare som 
behöver förbli sittande på selen . Hu-
vudstödet kan anpassas efter barnets 
behov och kan vikas bort medan barnet 
sitter i rullstolen . Selen stödjer lår, rygg 
och huvud och är utformad för att 
förhindra att låren vrids inåt vid lyft .

Denna sele används för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol och sätts på medan användaren 
ligger ner . Selen kan vara kvar under 
användaren medan han eller hon sitter .

Selen Sit-On High II - Kids är tillverkad 
av nätmaterial som andas och gör att 
luften kan cirkulera runt kroppen, vilket 
minskar risken för värme- och fuktbild-
ning .

Passar för
Barn som behöver förbli sittande på 
selen under längre perioder på grund 
av hög vikt eller användning av en 
specialanpassad rullstol . 

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till matta, vippbord

Polyester
Nät 

Storlek Artikelnr

4-6 298001
6-10 298011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

H

B

KidsSit-On II – Kids Sit-On High II – Kids 
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Sit-On Comfort – kids

Funktion
Selen Sit-On Comfort – Kids är utfor-
mad för att lyfta och flytta barn som 
behöver förbli sittande på selen . Selen 
stödjer låren och ryggen, och är utfor-
mad för att förhindra att låren vrids inåt 
vid lyft .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol . Den sätts på medan barnet lig-
ger ner . Selen ger ökad komfort under 
lyft och kan vara kvar under använda-
ren medan han eller hon sitter .

Modellen Sit-On Comfort – Kids finns 
i flera storlekar och är tillverkad av 
spacer-material . Materialet är hållbart 
och enkelt att arbeta med . Det ger extra 
komfort och andas vilket gör att luften 
cirkulerar runt kroppen och minskar 
risken för att värme och fukt bildas .

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . Material-
et förhindrar att värme alstras mellan 
kropp och selen kan användas av barn 
med ömtålig hud .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till en matta eller  
 ett vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Spacer
Comfort

Storlek Artikelnr

4-6 293001
6-10 293011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Kids
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Sit-On Comfort – kids Sit-On Comfort High – Kids

Funktion
Selen Sit-On Comfort High – Kids är 
utformad för att lyfta och flytta barn 
som behöver förbli sittande på selen . 
Selen stödjer lår, rygg och huvud och är 
utformad för att förhindra att låren vrids 
inåt vid lyft . Huvudstödet kan anpassas 
efter barnets behov och kan vikas bort 
medan barnet sitter i rullstolen .

Selen är utformad för lyft till och från 
sittande ställning från en säng eller en 
rullstol . Den sätts på medan barnet lig-
ger ner . Selen ger ökad komfort under 
lyft och kan vara kvar under använda-
ren medan han eller hon sitter .

Modellen Sit-On Comfort – Kids finns 
i flera storlekar och är tillverkad av 
spacer-material . Materialet är hållbart 
och enkelt att arbeta med . Det ger extra 
komfort och andas vilket gör att luften 
cirkulerar runt kroppen och minskar 
risken för att värme och fukt bildas .

Passar för
Personer som behöver förbli sittande 
på selen under längre perioder på 
grund av hög vikt eller användning av 
en specialanpassad rullstol . Material-
et förhindrar att värme alstras mellan 
kropp och selen kan användas av barn 
med ömtålig hud .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Förflyttning till en matta eller  
 ett vippbord

Riktlinjer vid val av storlek på selen Alla mått anges i cm

Kids Kids  Kids XS S M L XL 2XL 3XL

 4 - 6  6 - 10  10 -14

H  45 - 60  55 - 70  68 - 80  75 - 82  80 - 87  85 - 92  90 - 97  95 - 102  95 - 102  95 - 102

B  25 - 30  28 - 35  33 - 38  33 - 37  36 - 40  39 - 43  42 - 45  45 - 49  48 - 52  54 - 58

Spacer
Comfort

Storlek Artikelnr

4-6 294001
6-10 294011

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

H

B

Kids
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Funktion
Selen Basic High Bariatric är en lyftsele 
för allmänt bruk som passar tunga 
användare . Selen stödjer hela kroppen, 
inklusive huvudet .

Selen är en version av modellen Basic 
High från Guldmanns ABC-sortiment 
där man anpassat designen för att 
rymma tunga användare . Den bari-
atriska selen har större lyftkapacitet, är 
utrustad med längre och bredare ben-
remmar och har bredare dimensioner 
för både över- och underkropp . Utöver 
styrfickan på selens baksida finns även 
en styrficka på benremmarnas insida, 
vilket gör det enklare att positionera och 
sätta på selen med hjälp av spatel .

Passar för
Att lyfta, flytta och placera personer 
som har reducerad kontroll över huvud, 
överkropp och underkropp . Den kan 
användas för lyft från sittande eller 
liggande position, till exempel från 
golvet, sängen eller rullstolen . Basic 
High Bariatric har utformats för att vara 
en lyftsele som kan användas i de flesta 
lyftsituationer .

Vårduppgift
• Säng till stol
• Säng till duschstol
• Säng till rullstol
• Uppresning från golvet
• Sitta med stöd
• Sittande ställning: balans
• Sittande ställning: reaktioner, reflexer
• Flyttning till en matta eller ett  
 vippbord
• Förflyttning till/från bil
• Hygienåtkomst till perinealområdet

Basic High – Bariatric

Polyester Polyester/bomull
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

L/XL 283672
XL/2XL 283682
2XL/3XL 283692
3XL 2720913
4XL 2720914
5XL 2720916

Max . lyft-
kapacitet 500 kg 350 kg

Bariatri

Bariatri
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Gait Trainer – Bariatric

Funktion
Gait Trainer – Bariatric hjälper använda-
ren att stå och ger stöd när användaren 
går .

Selen är utformad som ett par shorts 
som stödjer användaren runt bäcken- 
och magområdet . Designen gör att 
användarens mage inte kläms samti-
digt som den eliminerar risken för att 
användaren glider ut ur selen . Selen är 
avsedd att stödja användaren när han 
eller hon går och ger optimal komfort .

Passar för
Gåträning och tidig mobilisering av 
tyngre personer . Selen förbättrar använ-
darens och vårdgivarens självförtroen-
de och säkerhet vid balansträning och 
när användaren övar sig på att sitta, stå 
och gå .

Vårduppgift
• Övergångsställningar
• Balansträning i stående ställning
• Stående ställning: reaktioner, reflexer
• Skyddande responser
• Överföring av vikt
• Gåträning
• Trappträning, komma över tröskel-/ 
 trottoarkant
• Delvis viktbelastning
• Löpband med viktavlastande stöd

Polyester

Storlek Artikelnr

One size 283100

Max . lyft-
kapacitet 500 kg

Bariatri
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Gait Trainer – Bariatric Pannus Support

Funktion
Selen Pannusstöd – Bariatric är en 
stödsele som kan användas tillsam-
mans med taklyften för att underlätta 
hudvård och skötsel av personlig 
hygien . Selen placeras under använda-
rens pannus (magområde) och håller 
och stödjer användaren i en position 
som möjliggör undersökning, behand-
ling och vård av användarens hud .

Selen är utformad för att man ska 
undvika tunga manuella lyft av patien-
tens pannus, något som ofta leder till 
att vårdgivaren utsätts för stor fysisk 
belastning . Selen gör också att det inte 
behövs lika många personer för att 
utföra uppgiften .

Passar för
Hygienvård för större personer med 
kraftig mage . Håller och stödjer pannus 
i ryggläge .

Vårduppgift
• Personlig hygien
• Hudvård
• Sårhantering

Polyester

Storlek Artikelnr

One size 28660

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Bariatri
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Repositioneringssele – Bariatric

Funktion
Repositioneringsselen Bariatric är idea-
lisk när man vill vända, flytta och ändra 
patientens position i sängen .

Selen stödjer hela kroppen, inklusive 
huvudet, och lyfter användaren till 
och från sängen, båren eller golvet i 
ryggläge . 

Passar för
Att byta sängkläder, vända på använda-
ren för att sköta personlig hygien eller 
placera om användaren i sängen .

Vårduppgift
• Repositionering – hjälp att sitta upp  
 i sängen
• Vända användaren
• Portabel röntgenutrustning vid   
 sängen
• Datortomografi
• MRT
• Sidledes förflyttning i ryggläge
• Uppresning från golvet
• Förflyttning från vippbord

Polyester

Storlek Artikelnr

One size
Längd:
1900 mm
Bredd:
1630 mm

284656

Max . lyft-
kapacitet 500 kg

Bariatri



41

Repositioneringssele – Bariatric Twin Turner – Bariatric

Funktion
Twin Turner Bariatric från Guldmann 
används tillsammans med lyften för att 
vända användaren och placera honom 
eller henne på sidan utan att vårdgi-
varen utsätts för onödig belastning .

Man kan använda selen för att vända 
användaren från sida till sida utan att 
ta bort selen under honom eller henne . 
Selen är även till hjälp när man sätter 
på en vanlig sele, eftersom den gör att 
man inte behöver vända användaren 
manuellt eller på annat sätt flytta honom 
eller henne . Vändselen har en relativt 
liten yta, vilket underlättar arbetet när 
man undersöker, sköter om och be-
handlar användarens hud .

Selen är en version av Twin Turner-mod-
ellen där man anpassat designen för att 
rymma tunga användare . 
 
Passar för
Att vända och hålla användaren i 
sidoläge: eliminerar belastningsrisker 
för vårdgivaren vid statiska positioner 
och ger bekväm tillgång till patien-
tens hud för rengöring, sårhantering, 
utvärdering och behandling .

Vårduppgift
• Vändning
• Hygienåtkomst
• Bedömning
• Hudinspektion
• Påbörja vändning
• Funktionella uppgifter när  
 användaren ligger på sidan
• Terapeutisk träning

Polyester

Storlek Artikelnr

One size 28760

Max . lyft-
kapacitet 500 kg

Bariatri



Vänd- och 
hantering
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Lyftsele för ben

Funktion
Lyftselen för ben stödjer och lyfter 
användarens ben för att förhindra att 
vårdgivaren utsätts för onödig belast-
ning . 

Selen används för att lyfta armar eller 
ben och stödjer lemmarna vid sår-
vård, omläggning eller när man sköter 
personlig hygien . Södja/lyfta benet när 
man sätter på terapeutiska strumpor 
eller en ROM Walker (stödskena) eller 
CPM-maskin (knämaskin) . 

Passar för
Tillfällen då ben eller armar ska lyftas 
och hållas i position .

Vårduppgift
• Lyfta/hålla/positionera benen
• Diabetisk fotvård
• Höja upp ben

Polyester Polypropylene 
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

One size 28650 286501

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 205 kg

Vänd- och 
hantering
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Multi Support

Funktion
Selen Multi-support stödjer och lyfter 
användaren för att förhindra att vårdgiv-
aren utsätts för onödig belastning .

Selen används för att lyfta och stödja 
vissa delar av kroppen, som bålen, 
bäckenet, benen eller armarna . Man 
kan använda selen för att utföra olika 
terapiprocedurer och -moment, som till 
exempel att placera kilar eller röntgen-
kassetter under användaren . Stödjer 
lemmar vid till exempel sårvård, om-
läggning eller när man sköter personlig 
hygien . Man kan även använda selen 
för att utföra tidig mobilisering .

Passar för
Tillfällen när delar av kroppen behöver 
lyftas eller stödjas .

Vårduppgift
• Lyfta/hålla/positionera vissa delar  
 av kroppen
• Stöd när man sätter på CPM
• Hygienåtkomst till perinealområdet
• Stöd vid övergång från fyrfota  
 ställning till knästående
• Positionering vid operation
• Ingrepp och perioperativa åtgärder
• Positionering på operationsbord
• Rehabiliterings-/träningsaktiviteter

Polyester Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

One size 28467 284223

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 255 kg

Vänd- och 
hantering
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Multi Support OP-sele – Överkropp

Funktion
OP-selen används tillsammans med 
Guldmann Cross Hanger (250 kg) för 
att flytta patientens överkropp till eller 
från operationsbordet i horisontellt läge .

Selens längd och utformning gör att 
den är mycket användbar vid opera-
tioner på patientens underkropp, som 
t .ex . vid gynekologiska ingrepp .

OP-selen används med sex lyftband 
med karbinhakar . Lyftbanden med 
karbinhakar kan återanvändas för flera 
OP-selar, oavsett storlek . Lyftbanden 
avlägsnas enkelt från selen för att för-
hindra att de hamnar i vägen innan och 
efter flytt av patienten .

När OP-selen används tillsammans 
med taklyften förhindrar man att det 
uppstår friktion och skjuvning på 
patientens hud och vävnader . OP-selen 
förebygger också onödig belastning 
för vårdgivarna och ökar säkerheten för 
patienten .

Passar för
Horisontala lyft och förflyttning mellan 
operationsbord och bår/säng . Lyft och 
hantering skall ske av två personer .

Vårduppgift
• Horisontella lyft/flyttningar
• Positionering/fasthållande av  
 överkroppen
• Operationer och ingrepp 

Polyester

Storlek Artikelnr

Medium 284851
Large 284861
Lyftband inkl . karbinhakar 284801

Max . lyftkapacitet 255 kg

Vänd- och 
hantering
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Positioneringssele

Funktion
Positioneringsselen används för att 
vända patienter och består av flera 
olika selar . Selen är utformad för att 
göra det enklare att vända en patient 
från ryggläge till liggande på mage och 
tillbaka igen . Den här proceduren utförs 
vanligtvis vid ryggradsoperationer och 
liknande ingrepp .

Selen förhindrar att patientens hud och 
vävnader utsätts för friktion och annan 
påverkan .

Det här positioneringsselsystemet ger 
användaren kontroll över arbetsproces-
sen, förbättrar arbetsmiljön och minskar 
antalet vårdgivare som behövs för att 
utföra uppgiften .

Hela paketet för placering liggande på 
mage består av: 
2 st . positioneringsselar
2 st . Multi-support-selar
1 st . säkerhetsbälte

Passar för
Förberedelse för operation eller 
underökning . Vändning till sidoläge 
alt . mage/ryggläge på smal brits med 
bedövade patienter som är i behov av 
hjälp .

Vårduppgift
• Placering i sidoläge
• Placering liggande på mage
• Lyft av patientens torso 
• Lyfta armar/ben
• Lyft av patientens bäcken
• Lyft av ben efter ryggmärgs- 
 bedövning

Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr

One size 284225 Positionering selpaket
One size 284226 Sido positionering sele

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Vänd- och 
hantering
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Positioneringssele Repositioneringssele

Funktion
Repositioneringsselen är idealisk när 
man vill vända, förflytta och flytta an-
vändaren i sängen .

Selen stödjer hela kroppen, inklusive 
huvudet, och lyfter användaren till och 
från sängen, båren eller golvet i rygglä-
ge . Selen används ofta när man byter 
sängkläder, vänder på användaren för 
att sköta personlig hygien eller placerar 
om användaren i sängen .

Selen kan ligga kvar under patienten, 
klar för användning vid vårduppgifter .

Passar för
Vändning till sidoläge, repositionering 
av patienten högre upp i säng, lyft av 
huvud och överkropp till sittande ställ-
ning . Förflyttningar till annat underlag 
tex . säng/bår, samt horisontalt lyft upp 
från säng .

Vårduppgift
• Repositionering – hjälp att sitta upp  
 i sängen
• Vända användaren
• Portabel röntgenutrustning vid   
 sängen
• Datortomografi
• MRT
• Sidledes förflyttning i ryggläge
• Uppresning från golvet
• Förflyttning från vippbord

Polyester Polyester
Nät 

Polyester
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr Artikelnr

Standard:
1830 mm

28465 284658 284655

Kort: 
1350 mm 284653

Lång:
2130 mm 284651

Max . lyft-
kapacitet 500 kg 500 kg 500 kg

Vänd- och 
hantering
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Repositioneringssele, TENCEL®

Funktion
Repositioneringsselen i TENCEL® 

material är idealisk när man vill vända, 
förflytta och flytta användaren i sängen .

Selen stödjer hela kroppen, inklusive 
huvudet, och lyfter användaren till och 
från sängen, båren eller golvet i rygglä-
ge . Selen används ofta när man byter 
sängkläder, vänder på användaren för 
att sköta personlig hygien eller placerar 
om användaren i sängen .

Repositioneringsselen är tillverkad av 
polyester och TENCEL® . TENCEL® 
är ett ekologiskt material som har 
viktiga antibakteriella och temperatur-
reglerande egenskaper . De särskilda 
TENCEL®-fibrerna är även exceptionellt 
mjuka och ger därför till exempel an-
vändare med särskilt känslig hud extra 
komfort .

Selen är utformad för att ligga kvar 
under patienten, klar för användning vid 
vårduppgifter .

Passar för
Vändning till sidoläge, repositionering 
av patienten högre upp i säng, lyft av 
huvud och överkropp till sittande ställ-
ning . Förflyttningar till annat underlag 
tex . säng/bår, samt horisontalt lyft upp 
från säng .

Vårduppgift
• Repositionering – hjälp att sitta upp  
 i sängen
• Vända användaren
• Portabel röntgenutrustning vid   
 sängen
• Datortomografi
• MRT
• Sidledes förflyttning i ryggläge
• Uppresning från golvet
• Förflyttning från vippbord

TENCEL®

Antibacterial

Storlek Artikelnr

Standard:
2130 mm

284657

Max . lyft-
kapacitet 375 kg

Smart loops

Vänd- och 
hantering
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Repositioneringssele, TENCEL® Turner

Funktion
Turner-selen används för att vända an-
vändaren till sidoläge och förhindra att 
vårdgivaren utsätts för onödig belast-
ning under momentet .

Selen gör att man kan vända använda-
ren på sidan, och är även till hjälp när 
man sätter på en vanlig sele, eftersom 
den gör att man inte behöver vända 
användaren manuellt eller på annat 
sätt flytta honom eller henne . Selen 
används även för att stödja användaren 
när han eller hon ligger på sidan för att 
ge tryckavlastning under långa perioder 
av sängliggande . 

Passar för
Placering av selen under patienten utan 
att behöva flytta eller vända patienten . 
Selen har en relativt liten yta för enklare 
tillgång till patientens hud för inspek-
tion, behandling och vård .

Vårduppgift
• Vändning
• Hygienåtkomst
• Bedömning
• Hudinspektion
• Påbörja vändning
• Funktionella uppgifter när  
 användaren ligger på sidan
• Terapeutisk träning

Polyester

Storlek Artikelnr

One size 28700

Max . lyft-
kapacitet 255 kg

Vänd- och 
hantering
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Twin Turner

Funktion
Twin Turner-selen används för att vända 
användaren till sidoläge och förhindra 
att vårdgivaren utsätts för onödig be-
lastning under momentet .

Man kan använda selen för att vända 
användaren från sida till sida utan att 
ta bort selen under honom eller henne . 
Selen är även till hjälp när man sätter 
på en vanlig sele, eftersom den gör 
att man inte behöver vända använda-
ren manuellt eller på annat sätt flytta 
honom eller henne . Vändselen har en 
relativt liten yta, vilket underlättar arbe-
tet när man undersöker, sköter om och 
behandlar användarens hud .

Passar för
Att vända och hålla användaren i sido- 
läge: eliminerar belastningsrisker för 
vårdgivaren vid statiska positioner och 
ger bekväm tillgång till patientens hud 
för rengöring, sårhantering, utvärdering 
och behandling . Underlättar vid rutin-
mässiga eller ofta förekommande byten 
av sängkläder .

Vårduppgift
• Vändning
• Hygienåtkomst
• Bedömning
• Hudinspektion
• Påbörja vändning
• Funktionella uppgifter när  
 användaren ligger på sidan
• Terapeutisk träning

Polyester Polypropylene 
Engångs

Storlek Artikelnr Artikelnr

Standard 28750 287501
Large 28751 287511

Max . lyft-
kapacitet 255 kg 205 kg

Vänd- och 
hantering
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Twin Turner

Material

Polyester Polyester
Nät

Spacer
Comfort

Polyester 
Engångs

Polypropylen
Engångs

Polyester/bomull
Engångs
Bariatri

TENCEL®

Antibakteriellt material

Skötselråd

Normalt tvättpro-
gram vid indikerad 
temperatur

Använd inte  
blekmedel

Torktumla vid låg 
temperatur

Ska ej strykas

1. Märkning på selens mittdel 

2. Informationsetikett
 Visar all information som vårdgivaren 

behöver

3. Etikett som visar storlek
 Gör det enkelt att hitta rätt storlek

4. Vaddering i ryggsektionen
 Extra komfort för modeller med  

mindre yta över ryggen

5. Styrficka
 Alla Basic-selar har en styrficka  

som underlättar korrekt placering

6. Färgade öglor
 De färgade öglorna säkrar en  

symmetrisk placering av selen

7. Material
 Smutsavstötande polyester i tålig,  

elastisk kvalitet
 
8. Styrband
 Styrband kan användas

9. Vaddering på benen
 Alla selar med tvådelat benstöd har 

skumdynor på benen . Lättare att ta  
på – behagligare mot huden

 

ABC-selar – Egenskaper
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Smart loops Standardlyftband

Måttband som används för att mäta storlek för Guldmann-selar – för ett lättare val av selstorlek

Lyftband med smarta öglor – 
en ny, innovativ vävteknik som 
skapar lyftband som vävs i ett 
stycke . Den förenklade designen 
består av ett enda rakt lyftband 
utan adderade öglor . Färgkod-
ningen gör det lätt att sätta fast 
selen på rätt sätt på lyftbygeln .

Lyftband i standardutformning 
med färgade öglor för enkel och 
intuitiv användning . Färgerna un-
derlättar kommunikationen när 
flera vårdgivare samarbetar vid 
ett lyft, en flyttning eller en mo-
biliseringsuppgift . Standardlyft-
banden används på Guldmanns 
omfattande sortiment av selar .

Höjd
Mät användarens höjd i sittande position.

Bredd
Mät bredden på användarens höfter och 
hitta rätt selstorlek. 

Mät i en rak linje, inte i en böjd linje runt 
höfterna.

Måttbandet är dubbelsidigt och mäter 
antingen bredd eller höjd .

Artikelnr

559997

B

H



DO NOT WASH

DISPOSABLE High
max 205 kg / 450 lbs

USERNAME:

18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Please read complete 
manual for instructions 
and warnings prior to 
installation and use

DISPOSABLE High
max 205 kg / 450 lbs

USERNAME:

18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Please read complete 
manual for instructions 
and warnings prior to 
installation and use

DISPOSABLE High
max 205 kg / 450 lbs

USERNAME:

18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Please read complete 
manual for instructions 
and warnings prior to 
installation and use

POLYPROPYLENE/POLYESTER
Item nr. 283615
www.guldmann.com

Kids 6-10
DISPOSABLE High
max 205 kg / 450 lbs

USERNAME:

18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Please read complete 
manual for instructions 
and warnings prior to 
installation and use

POLYPROPYLENE/POLYESTER
Item nr. 283615
www.guldmann.com

Kids 6-10
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Engångsselar från Guldmann lämpar sig mycket bra för 
situationer där man behöver hålla en extra hög hygiennivå 
på grund av infektionsrisk . Selarna är endast avsedda för 
enpatientsbruk under kort tid . Kassera selen när patienten 
skrivits ut, eller omedelbart efter användning om den blivit våt 
och/eller smutsig . 

Alla engångsselar är märkta med en etikett med texten 
”DO NOT WASH” (Får ej tvättas) och om en sele kommer i 
kontakt med vätska blir även en varning synlig med texten 
”DO NOT USE” (Får ej användas) som en ytterligare försik-
tighetsåtgärd . Engångsselar används vid tillfällen då hygien 
är viktigt och även för att minimera risken för korsinfektioner .

Guldmann erbjuder ett brett sortiment av engångsselar i 
både vuxen- och barnstorlekar och för användning vid vård 
av tunga personer . 

För mer information, gå till www.guldmann.se

För effektiva och hygieniska lyftrutiner 

Engångsselar



54

Active Micro Active Micro Plus Active Trainer Gait Trainer Basic Basic Basic Basic
– nät

Basic Low Basic Low
– nät

Basic High Basic High
– nät

Basic Shell Basic Hammock

Basic Comfort High Basic Comfort High
– nät

Sit-On Sit-On High Sit-On II Sit-On High II

Custom Amputee Sit-On Comfort Sit-On Comfort High Sit-On Comfort High 
Hygiene

Active Vest 
– Kids

Basic Basic 
– Kids

Basic High 
– Kids

Sit-On Comfort 
– Kids

Sit-On Comfort High 
– Kids

Sit-On
– Kids

Sit-On High
– Kids

Sit-On II
– Kids
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Sit-On High II
– Kids

Basic High
–Bariatric

Gait Trainer 
– Bariatric

Pannus Support Repositioneringssele 
– Bariatric

Twin Turner 
– Bariatri

Lyftsele för ben Multi Support OP-sele 
– Överkropp

Positioneringssele Repositioneringssele Repositioneringssele
– Tencel®

Turner Twin Turner Engångssele High II Engångssele High II
– Bariatric

Engångssele High II
– Kids

Engångssele 
Comfort High

Engångssele  
repositioneringssele

Engångssele 
för ben II

Engångssele 
Multi Support

Engångssele 
Twin Turner II

Engångssele
Gait Trainer

Huvudstöd

Fårskinnspolstring Förlängingsband Märkclips Tränings kit för Positioneringslås

För mer information, gå till www .guldmann .se
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V. Guldmann A/S
Huvudkontor: 
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel . +45 8741 3100
info@guldmann .com
www .guldmann .com

Guldmann Sverige AB
Ängsvaktaregatan 3
S-441 38 Alingsås
Tel . +46 0322 55290
info@guldmann .se
www .guldmann .se
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