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Når mobiliteten forringes ... 

… forbedrer vi livskvaliteten ! 

Art. nr. MC 003-9040                
Hmi nr. 48844                                     
Sling VEST Medium Basic                                        
Størrelse: L 70 x B 50 cm                                     
 

Art. nr. MC 003-9041               
Hmi nr. 55719 
Sling VEST Large Basic                                         
Størrelse: L 75 x B 60 cm                                     
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A. Placering af Sling VEST på løftesejl 

Før Sling VEST ind over løfte-
sejlet. Sørg for at den brede del 
med håndtag vender nedad. 

Slip derefter fodstroppen og 
Sling VEST er nu placeret. 

Løft den ene fodstrop op på 
løftesejlet og hold denne sam-
men med sejlet. 

EN HJÆLPER. 
Stil dig bag kørestolens ryg. 
Hold Sling VEST og løftesejl 
sammen, stram til og skyd 
sejlet ned mellem brugers ryg 
og stolryg ved først at starte 
diagonalt ned mod den ene 
side. 

Hold sejlet strakt ud og skyd den 
derefter ned mod den anden 
side og forsæt skiftevis med 
dette, indtil sejlet er placeret ned 
mod brugerens lænd.  
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Før derefter hånden ind i Sling 
VEST og skyd denne ned og 
rundt ved hofter i hver side.  
Hvis muligt, fjern armlæn for  
bedre at komme til. 

B. Placering af løftesejl med Sling VEST i stol 

Træk afslutningsvis i løftesejlets 
benstropper siddende foran 
bruger. Derved glider det helt på 
plads. 

TO HJÆLPERE. 
Hjælpere stiller sig på hver 
side af kørestolen. Løftesejlet 
og Sling VEST holdes stramt 
sammen. 

Hold sejlet i sider og før hænder 
ind i Sling VEST fra siderne 

5 7 
Sling VEST med løftesejlet sky-
des nu ned mellem bruger og 
kørestolens ryg. 

Hvis muligt tag armlæn af køre-
stolen og skyd Sling VEST med 
løftesejlet endeligt på plads 
rundt om brugerens hofter i si-
der. 
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C. Fjerne Løftesejl med Sling VEST fra stol 

Hold sejlet foldet sammen og 
lad det glide ud til den ene side. 
Den anden hjælper holder igen 
på Sling VEST´s kant i modsatte 
side. 

Før benstropper ned og tilbage 
i sider. 

D. Placering af Sling VEST ved brug af Master TURNER DUO Delbart Glide– og vendelagen. 

Hjælpere fører håndflader ind i 
sejlet ved hofteparti og folder 
dette således at benstropper 
falder ned til den anden side. 

Løft den øverste del af Master 
TURNER DUO op og hold i den-
ne med den ene hånd. Påbe-
gynd at glide sejlet ned på plads 
mod brugerens lænd ved at 
skyde sejlet mellem den glatte 
Master TURNER DUO og ma-
drascoveret. 

Placer Sling VEST på løftesej-
let som vist Fig. A Punkt 1-3.   

Før benstropper ned langs 
sider og placer endeligt løfte-
sejlet ved at trække dette på 
plads i sider ved brugerens 
hofter. 

Brug gerne MC 003-9031 Sling 
SOCK  for nemmere at føre 
løftesejlet  under brugerens ben 
og gør endeligt klar til at løfte. 
Topstykket følger nu med og 
kan nemt fjernes, når bruger 
sidder i stolen. 

Grib fat i de sider nederst på 
Sling VEST, der vender ind mod 
kørestolens ryg og rul denne op, 
som når man fjerner en rørfor-
met glidepude. Sling VEST fjer-
nes meget nemt. 

Skil bundstykket fra topstykket 
på Master TURNER DUO og rul 
afslutningsvis bundstykket ned-
ad og ned under brugerens 
knæ. 

E. Fjerne Sling VEST  

1 2 3 

1 2 3 4 

1 

Træk løftesejlet op. Dette vil nu 
glide indeni Sling VEST og op 
mod kørestolens ryg. 

Løftesejlet kan nemt fjernes fra 
Sling VEST ved blot at trække 
dette ud til den ene side, mens 
den anden hjælper holder igen i 
kant på Sling VEST i modsatte 
side. Afslutningsvis rulles eller 
trækkes Sling VEST ud under 
bruger. 
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Beskrivelse af Sling VEST ®  BASIC 

 

Sling VEST ®  BASIC 

Består af et polstret hylster med glat yder- og 
inderside.  
Glidematerialet er af specialfremstillet PU be-
lagt nylon HLF (Hyper Low Friction) varemær-
ke, der kendetegner unikke glideegenskaber 
og lang holdbarhed. 
 
 
 
 

 
Vaskeanvisning 
Sling VEST kan vaskes ved 80 grader C. 

 
 
 

       
      Der må ikke anvendes skyllemiddel,               

    da dette forringer glideeffekten 
 

 
Max. Brugervægt 
Personvægt: 250 kg 

Produktbeskrivelse 

Tel.  +45 86 93 85 85                 
Fax. +45 86 93 85 05                    
E-mail: info@master-care.dk    
Web: www.master-care.dk 

    Master CARE                   
Sofienlystvej 3 

DK-8340 Malling 
  Danmark 
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Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpe- 
middel er intakt ved jævnligt at efterse syninger. 
 
Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller  
på anden vis har skader, må det ikke benyttes. 
 
Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel,  
skal du omgående kontakte Master CARE. 

 
 
 

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigts- 
mæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for  
ulykker, der medfører alvorlige personskader. 

80 
Low temp 

Max 
250 kg 
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Sling VEST ® består af et polstret 
glidestykke formet som et hylster. 
Løftesejlet føres ind i Sling VEST®, 
således at dette bliver glat ved ryg-
del. Herved kan sejlet meget nem-
mere placeres og fjernes under lig-
gende eller siddende bruger. Dette 
uden friktion eller at hjælpere skal 
løfte. Sling VEST ® giver høj kom-
fort og forebygger ydermere at løf-
tesejlet skærer ind bar hud ved bru-
gerens sæde. 


