
Invacare Optislings

Optimal komfort til enhver løftesituation



Invacare Sejl  
Optimal tilpasning 

Invacare  
Optislings

Invacare Optislings sejlprogrammet er designet til at give trygge, sikre og komfortable forflytninger for 
brugeren. Vores sejlprogram rummer et bredt udvalg af sejlmodeller. Det brede sortiment giver mulighed 
for en god tilpasning til præcis den løftesituation du står i  - hvad enten det er til brugere med behov for 
lidt eller meget støtte i forflytningen. 

I forbindelse med udviklingen af sejlprogrammet, har vores team af eksperter og terapeuter haft fokus 
på at sikre, at sejlene er intuitive at håndtere. Det intuitive design gør sejlene enkle at lægge på for 
personalet. Det betyder, at personalet kan føle sig trygge og samtidig spare tid i deres daglige arbejde 
med forflytningerne. 

Sejlene findes i 15 forskellige modeller, i op til 6 størrelser og i 3 forskellige materialevarianter. Det brede 
sortiment sikrer, at du altid kan finde det sejl, der passer til forflytningssituationen.



Brugervenligt og sikkert  

  Optimal tilpasning 

FORDELE  4

   Det rette løftesejl til både bruger og forflytningssituation. 

   Et bredt sortiment: 15 sejlmodeller, 6 størrelser og 3 forskellige 
materialer.

   Gennemtænkt design sikrer optimal pasform.

   Alle sejl har tydeligt markerede sejlstropper for enkel anvendelse 
og tilpasning til den enkelte borger.  

  Soft-touch materiale.

   Polstret ryg og benstropper for optimal 
vægtdistribution.

  Polstring ved det sensitive område omkring armhuler.

   Tydelig label bag på sejlet, der angiver hvordan det  
lægges på. 

   Sejlene er mærket med QR kode, der giver hurtig adgang til 
videoinstruktioner.

   Certificeret og miljøgodkendt Comfort In Situ siddesejl  
(sit-on sejl) i brandsikkert materiale.

  Optimeret komfort 

Enkel sejlpålægning  

   Lomme på sejlets bagside giver styr på sejlet og sikrer, at 
det sidder rigtigt. 

   Tydelige midtermarkeringer sikrer, at sejlet sidder helt lige.  

   Farvede løftestropper giver let kommunikation og gør 
sejlpålægningen enklere og minimerer risikoen for fejl.



Vælg det rigtige sejl 
Et vigtigt formål med sejlet er, at det skal give den nødvendige støtte under forflytningen. Invacare Optislings er 
designet til at understøtte de områder med reduceret kropskontrol og muskeltonus. De vigtigste områder er ben, 
bækken, overkrop og hoved. Nedenfor kan du se hvilket sejl, der passer til hvilket funktionsniveau.    

Vælg den rigtige størrelse
Hoftebredde og ryghøjde måles i den siddende stilling og er de 
to vigtigste mål i forhold til at finde den rigtige størrelse på sejl. 
For sejl med bælter er livvidden ligeledes vigtig.

  Størrelse XS S M L XL XXL

 SWL (tilladt vægtbelastning) 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Brugerens vægt anvendes til angivelse af, om sejlets SWL 
(Safe Working Load) er korrekt.  

Du kan finde mere information om sejl, størrelser og mål i 
vores målguide.

Vurdering af kropskontrol  

Stand Assist
Transfer Stand Assist

Universal High
Universal High Plus

Comfort Standard
Comfort In Situ

Comfort High
Dress Toileting Low

Amputee
Easy-Fit

Light Transfer Support
Gangvest

Gangvest med benstropper

God  Medium  
Dårlig med  

hovedkontrol  
Dårlig uden  

hovedkontrol  

God

Begrænset

Universal Low
Universal Standard

Dress Toileting High

*Kan bruges 
Det er vigtigt at tage hensyn til 
brugerens funktionsniveau og tage 
hensyn til, at de fleste bliver mere 
immobile over tid. 

Invacare sejl med optimal kropsstøtte  

Kan 
bruges*

Bedste 
match

Skala

Universal Standard

High

Standard

Low
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Universal sejl
All-round sejl, der kan anvendes til de fleste forflytninger 

Invacare sejl til de fleste forflytninger

   Universal Low 

•  Understøtter nedre del af 
ryggen. 

•  Sejlet kræver, at brugeren 
har nogen funktion 
i kroppen og fuld 
hovedkontrol.

•  Bruges til forflytning fra 
siddende til siddende.

   Universal Standard  

•  Støtter hele kroppen til og 
med skuldrene.

•  Anvendes til brugere med 
god hovedkontrol.

•  Kan anvendes til forflytninger 
fra siddende til siddende. 

   Universal High 

•  Understøtter hele kroppen 
inkl. hovedet.  

•  Bruger sidder i en let 
tilbagelænet stilling.

•  Understøtter hele kroppen 
og anvendes ved manglende 
hovedkontrol.

•  Anvendes ved liggende 
forflytninger og ved 
forflytninger fra gulv.

   Universal High Plus  

•  Samme egenskaber som 
Universal High, men tillader 
at bruger kan have armene 
udenfor sejlet, hvilket giver 
mere bevægelighed. 

  Amputee

•  Understøtter lår og torso.
•  Anvendes til brugere med 

enkelt eller dobbeltsidet 
amputation og hovedkontrol.

•  Bruger sidder let 
tilbagelænet.

•  Bruges til forflytninger fra 
siddende til siddende eller 
siddende til liggende.

   Easy-Fit

•  Understøtter hele kroppen 
og hovedet.

•  Anvendes til brugere med 
manglende hoved- og 
kropskontrol.

•  Easy-Fit er med sine delte 
benstøtter lettere at lægge 
på.

•  Giver et komfortabelt løft, 
hvor bruger sidder oprejst 
i sejlet.

Sejl med mindre åbninger 

Til amputerede og andre brugere, som har behov for en mindre åbning, for ikke at falde igennem sejlet. 



  Comfort In Situ (Sit-on sejl)

• Samme egenskaber som Comfort Standard.
•  Anvendes til brugere, hvor sejlet ikke kan fjernes i 

kørestolen.
• Fremstillet af miljøvenlige materialer.
•  Fremstillet af godkendt brandsikkert materiale  

i alle 3 materialetyper - Net, Spacer og Solid.

   Dress Toileting Low 

•  Toiletsejl, der anvendes til 
brugere med god hoved- og 
kropskontrol. 

•  Med bælte, der støtter rundt 
om livet og giver forbedret 
sikkerhed.

•  Bruges til siddende 
forflytninger.

   Dress Toileting High

•  Samme egenskaber som 
Dress Toileting Low, men er 
udstyret med nakkestøtte 
og anvendes til brugere 
uden hovedkontrol. 

Comfort sejl 
Sejl med udelte benstøtter til brugere med smerter eller tynd hud. Kan også anvendes, hvor brugeren er amputeret 
over knæet. 

   Comfort Standard 

•  Comfortsejl uden 
hovedstøtte. 

•  Anvendes til brugere med 
god hovedkontrol.

   Comfort High

•  Comfortsejl med 
hovedstøtte.

•  Anvendes til brugere uden 
hovedkontrol.

Sejl med større åbninger 

Relativ stor åbning med henblik på anvendelse ved toilette, samt for enklere sejlpålægning. 
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   Løftebånd

•  Universale løftebånd, der kan 
anvendes til forflytninger 
af for eksempel ben eller 
bruges til at holde en arm 
ved udskiftning af forbinding 
og lignende. 

   Gangvest

•  Anvendes til gangtræning, 
hvor brugeren har 
ståfunktion med reduceret 
balanceevne.

•  Solidt klikspænde og 
mulighed for at montere 
benstropper, der fås som 
tilbehør.

Gangvest 
Anvendes til gangtræning. Let at tage af og på med 
klikspænde.

Sejl til stålifte 

   Stand Assist

•  Kan anvendes til de fleste 
stålifte på markedet med 
mulighed for montering af 
sejlet med løkker.

•  Solidt polstret for god støtte 
og komfort.

•  Non-slip på ryggen, der 
modvirker, at sejlet glider op 
ad ryggen.

  Transfer Stand Assist

•  Sædesejl med samme 
egenskaber som Stand 
Assist. Sejl med polstret 
ryg og benstropper, der 
anvendes til stålift, hvor 
bruger ikke har ståfunktion. 

Løftebånd
Anvendes til supporterende løft, hvor der for eksempel 
er behov for at løfte en arm eller et ben.

Forlængerstrop
  Kan anvendes til alle sejl som forlængelse af 
standardløftestropper. Fås i længder på 20 eller 30 cm. 

Tilbehør 

Markeringsmærker
   Monteres på løftestroppen og markerer, hvilke stropper, der 
normalt anvendes til den pågældende bruger. Leveres i sæt a 
4 stk. 



Målskema

Universal sejl XS S M L XL XXL

Universal Low

A 820 850 920 950 970
B 700 800 935 1075 1140
C 280 350 375 405 405
D 365 410 480 575 730

Universal Standard

A 965 1000 1085 1180 1240
B 800 915 1050 1095 1240
C 405 510 560 585 590
D 365 410 480 555 720

Universal High

A 1040 1080 1425 1555 1600 1650
B 740 845 1000 1120 1190 1285
C 615 770 900 1000 1000 1000
D 310 350 375 450 570 600

Universal High Plus

A 1335 1385 1510 1580 1590
B 500 570 660 740 850
C 705 880 935 970 970
D 305 345 455 565 630

Sejl med delte benstøtter

Sejl med lille åbning XS S M L XL

Amputee

A 1060 1100 1160 1360 1510
B 815 930 970 1230 1360
C 390 490 520 570 600
D 285 320 355 410 500

Easy-Fit

A 1105 1130 1200 1270 1360
B 710 760 800 860 950
C 590 630 675 720 760
D 150 185 235 245 255
E 170 180 190 210 210
F 120 150 195 215 225

Sejl med stor åbning XS S M L XL

Dress Toileting Low

A 840 870 950 1020 1100
B 620 710 800 900 1080
C 160 200 230 230 270
D 380 430 495 600 760

Dress Toileting High 
Samme mål som Dress Toileting Low og “E”

E 400 400 465 465 465
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  Størrelse XS S M L XL XXL

 Max. brugervægt 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Sejl  til stålifte 

XS S M L XL

Stand Assist
A 260 260 330 360 360
B 840 840 895 950 1020
C 900 950 1170 1270 1810

Transfer Stand Assist 
Samme mål som Stand Assist + mål D

D - 965 1060 1160 1260

Sejl med udelte benstøtter 

Comfort XS S M L XL XXL

Comfort Standard &  
Comfort in Situ

A 870 960 1020 1160 1170 1200
B 970 1050 1170 1290 1330 1395
C 505 550 610 675 745 820
D 940 1000 1050 1110 1275 1340

Comfort High

A 1040 1150 1395 1445 1460
B 970 1050 1170 1290 1330
C 510 550 610 675 745
D 960 1020 1160 1280 1470

Gangvest

XS S M L XL

Gangvest
A 150 150 180 180 180
B 750 850 950 1050 1200

Benstropper
C - 850 - 950 -
D - 850 - 350 -

Løftebånd

S L

Løftebånd
A 930 1120
B 120 120



Løftesejl skal passe til den 
enkelte brugers behov og 
underkastes en kontrol af 
komfort og sikkerhed før 
ibrugtagen. 

Løftesejlene skal ligeledes 
risikovurderes sammen med 
den personløfter de anvendes 
med, hvis denne er af andet 
fabrikat.

 

Polyester - Solid

    Et let glidende materiale, der gør sejlet 
let at lægge på og samtidig er stærkt og 
holdbart. Er standard på alle modeller 
af sejl.

Polyester - Net

   Netmateriale, der særligt egner sig til 
badning, da det leder vandet væk fra 
brugeren og tørrer hurtigt efter brug.  

Spacer

    Åndbart og strækbart materiale, der 
egner sig til brugere, der bliver siddende 
på løftesejlet. Tillader at brugeren synker 
ned i siddepuden. 

  Sejltype   Model
   Størrelse    Materiale

XS S M L XL XXL Solid Net Spacer

Universal

Universal Low u u u u u l l l

Universal Standard u u u u u l l l

Universal High u u u u u u l l l

Universal High Plus u u u u u l l l

Amputation
Amputee u u u u u l

Easy Fit u u u u u l l

Toiletsejl
Dress Toileting Low u u u u u l

Dress Toileting High u u u u u l

Uden delte benstøtter

Comfort Standard u u u u u l l l

Comfort High u u u u u l l l

Comfort In Situ u u u u u u l
 

l
 

l
 

Løftebånd Light Transfer 
Support

u u l

Gangvest Gangvest u u u u u l

Sejl til stålift
Stand Assist u u u u u l

Transfer Stand Assist u u u u l

Størrelser og materialer 

Tekniske data 

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der 
kan downloades på www.invacare.dk. 

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk
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90°

Max brugervægt Max. 
vasketemperatur 

Blegning Tørretumbling 

Invacare 
Sling

XS, S, M, L = 200 kg 
XL = 250 kg 

XXL = 300 kg

90° C Tåler ikke blegning Lav temperatur

Materialer 


