
WINNCARE LØFTESEJL  
TIL ALLE LØFTE- OG FORFLYTNINGSBEHOV
Winncares brede serie af sejl er specielt designet til at dække ethvert                            
forflytningsbehov og fås i et stort udvalg af modeller og størrelser fra pædia-
trisk til bariatrisk brug.

På bagsiden har du en oversigt med Winncares sejl. For nærmere information, 
besøg winncare.com eller kontakt os på tlf. 70273720 / info@winncare.dk

MATERIALER

POLYESTER
Ekstra holdbart og nemt at rengøre

POLYESTER NET
Bl.a. velegnet til badesituationer

NON WOVEN
Til engangssejl

STØRRELSESINDIKATOR
Alle sejl er udstyret med en farvet midterstrop, som indikerer sejlets størrelse:

XS S M

L XL

XXS

XXL

PÅSÆTNING AF SEJL PÅ WINNCARE’S PATENTEREDE LØFTEKROGE 
Berøringsfri påsætning: Træk opad for at låse sejlkrogen op. Et minimum af pres 
nedad låser sejlkrogen.
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UNIVERSAL BASIC
HELSEJL

UNIVERSAL HAMMOCK
HELSEJL

UNIVERSAL AMPUTEE
HELSEJL

UNIVERSAL COMFORT
HELSEJL

UNIVERSAL COMFORT 
ENGANGS-HELSEJL 

TOILET
HALVSEJL

LOW BACK
HALVSEJL

• Fås i polyester
• Giver god støtte til lår og ryg
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

STÅSEJL
MED ET ELLER TO BÆLTER 

GÅSEJL
TIL GENOPTRÆNING

• Fås i polyester
• Fås med et eller to bælter
• Fås i størrelserne S-XXL
• SWL: 250 kg

• Fås i polyester og polyester net
• Fås med og uden hovedstøtte
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

• Fås i polyester net
• Fås med og uden hovedstøtte
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

• Fås i polyester
• Fås med og uden hovedstøtte
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

• Fås i polyester og polyester net
• Fås med og uden hovedstøtte
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

• Fås i polyester
• Halvsejl med stor sædeåbning
• Fås i størrelserne XS-XXL
• SWL: 275 kg

• Fås i non woven
• Fås med og uden hovedstøtte
• Fås i størrelserne S-XL
• SWL: 275 kg

• Fås i polyester
• Anvendes til f.eks. gangtræning
• Fås i størrelserne XXS-XL
• SWL: 180 kg


