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Skapar möjligheterMolift RgoSling lyftselar

Maximal komfort
Lyftselarna är utformade för att fördela vikt 
och tryck så jämt som möjligt och ger därför 
maximal komfort.

Molift som har tillverkat högkvalitativa lyftar 
och lyftselar i generationer är i dag en del av 
Etac. Kvalité, komfort och säkerhet är ledorden 
när produkterna utvecklas och vi erbjuder 
ett brett sortiment av olika selmodeller och 
storlekar.

Den anatomiska utformningen gör skillnad
Molift RgoSling har polstring i både rygg och 
benstöd. Den anatomiska designen följer 
ryggens form och hindrar användaren från 
att glida ner i lyftselen. Allt detta gör att 
vikten fördelas och balans uppnås under hela 
lyftrörelsen vilken kan utföras säkert och tryggt.

Skandinavisk design
Lyftselarna är utvecklade i Norge och är 
godkända enligt kvalitetsstandarden EN ISO 
10535. Lyftselarna passar med både 2-punkts 
och 4-punkts lyftbygel. 

Unik glidfunktion
Den unika glidfunktionen på de övre lyftbanden 
balanserar vikten i varje skede av lyftet, detta 
ger en bekväm förflyttning mellan liggande och 
sittande ställning och vice versa.

Molift RgoSling lyftselar
Kvalitet, komfort och säkerhet.

Glidfunktionen på de övre lyftbanden 
ger en jämn viktfördelning. 

Molift RgoSling HighBack polstrad
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Unika egenskaper
Molift RgoSling har ett antal unika egenskaper, alla framtagna med tanke på att göra 
det enkelt för vårdpersonal och användare. 

www.etac.se Molift RgoSling lyftselar

Färgmärkning
Benstödens lyftband 
har olika öglor med 
färgmärkning för individuell 
höjdinställning. 

Märkning
Tydlig och praktisk information 
på etiketten. Tvättråd och övrig 
information ligger skyddad 
bakom.

Appliceringsficka på 
benstödet
Unik ficka på benstöd 
förenklar applicering. 
Benstödsfickan är patentsökt.

Molift RgoSling HighBack polstrad

Infästning benstöd
En unik infästning där 
kantbandet är fastsytt på 
benstödet istället för i kanten. 
Ger en jämn fördelning av 
trycket på låret.
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Polstring 
Polstring i rygg- och bend-

stöd fördelar vikten och 
skapar bättre komfort för 

användaren.

Antihalk 
Mjukt och behagligt antihalk 

material på insidan av 
RgoSling Amputee, RgoSling 
Toilet, Rgo Ambulating Vest 

och RgoSling StandUp.

Styrhandtag 
Väl synligt placerade 
styrhandtag på rygg 

underlättar positionering.

Etikett
Tydlig och praktisk information 

på den synliga etiketten. 
Tvättråd och övrig information 

ligger skyddad bakom.

Färgmärkning 
Färgmärkning på lyftöglorna 

underlättar att hitta rätt 
inställningar. 

Bälte 
Molift RgoSling Amputee och 

RgoSling Toilet har ett bälte för 
extra hög säkerhet.

Appliceringsficka 
Ficka på rygg som 

underlättar applicering, 
främst i sittande position. 

RgoSling MediumBack polstrad
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RgoSling HighBack Nät

Basmodeller
Molift RgoSling MediumBack och Molift 
RgoSling HighBack är lyftselar som 
passar de flesta användare och i de flesta 
lyftsituationerna.

Molift RgoSling
RgoSling MediumBack ger stöd för hela 
kroppen och den höga ryggen på RgoSling 
HighBack ger dessutom stöd för huvudet. I 
RgoSling HighBack kan användaren ha ett 
något mer tillbakalutande läge vilket är lämpligt 
vid nedsatt bål- och huvudstabilitet. Lyftselen 
med hög rygg är speciellt lämpad för att lyfta 
till och från liggande position eller till och från 
golv.

Molift RgoSling Nät
RgoSling MediumBack och RgoSling HighBack 
finns även i ett mjukt polyesternät. Materialet 
andas och torkar därför mycket snabbt 
vilket gör det speciellt lämpligt i dusch- och 
badmiljöer. Lyftselarna har samma form och 
funktioner som de polstrade modellerna, till 
exempel glidfunktion i de övre lyftbanden och 
ficka på ryggen och benstöden för enklare 
applicering.

Molift RgoSling 
MediumBack och HighBack
Passar de flesta och ger stöd för hela kroppen. 

Molift RgoSling MediumBack  
 Polstrad Nät  
Storlek art.nr art.nr
XXS 1720100 1720300
XS 1720110 1720310
S 1720120 1720320
M 1720130 1720330
L 1720140 1720340
XL 1720150 1720350
XXL 1720160 1720360

Molift RgoSling HighBack  
 Polstrad Nät
Storlek art.nr art.nr
XXS 1720200 1720400
XS 1720210 1720410
S 1720220 1720420
M 1720230 1720430
L 1720240 1720440
XL 1720250 1720450
XXL 1720260 1720460

Rekommenderad brukarvikt
XXS 12 – 17 kg
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Material
Polyester, 
PE-cellfoam

Tvättinstruktioner

Färgkod

XXS XS

S M L

XL XXL
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Molift RgoSling Toilet  
LowBack och HighBack
En flexibel lyftsele med smarta funktioner för lyftsituationer i toalett och badrum.

Lyftsele RgoSling Toilet 
 LowBack HighBack  
Storlek art.nr art.nr
XXS 1720500 1720600
XS 1720510  1720610
S 1720520 1720620
M 1720530 1720630
L 1720540 1720640
XL 1720550 1720650
XXL 1720560 1720660

Material
Polyester, PE-cellfoam

Rekommenderad brukarvikt
XXS 12 – 17 kg
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Tvättinstruktioner

Färgkod

De flexibla benstöden underlättar individuell 
anpassning och kan placeras på olika sätt för att 
tillgodose användarens behov. 

XXS XS

S M L

XL XXL

Höga krav vid toalettbesök
RgoSling Toilet ger ett utmärkt stöd för bålen 
och bältet med dubbla spännen skapar extra 
trygghet genom hela lyftet. 

Komfort och säkerhet för patienten
Molift RgoSling Toilet har flera alternativa 
infästningsöglor på både axel och benstöd. De 
separat upphängda benstöden kan appliceras 
på flera sätt vilket bidrar till att individuella 
behov tillvaratas bättre. Samtidigt gör de 
applicering av selen samt av- och påklädning 
enklare och snabbare.

Finns med hög rygg
Molift RgoSling Toilet HighBack ger extra stöd 
för användare som saknar eller har reducerad 
huvudstabilitet. 
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Molift RgoSling Amputee 
MediumBack och HighBack
Extra säkert med ett infällt bälte.

Lyftsele RgoSling Amputee  
 MediumBack HighBack 
Storlek art.nr art.nr
XXS 1721100 1721200
XS 1721110  1721210
S 1721120 1721220
M 1721130 1721230
L 1721140 1721240
XL 1721150 1721250
XXL 1721160 1721260

Material
Polyester, 
PE-cellfoam

Rekommenderad brukarvikt
XXS 12 – 17 kg
XS 17 – 25 kg
S 25  – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Tvättinstruktion

Färgkod

Unika egenskaper

Extra bålstöd
Midjebältet med dubbla 
bältesspännen och 
antihalkmaterial på insidan 
ger extra stöd.

XXS XS

S M L

XL XXL

Smal öppning för ökad säkerhet
Molift RgoSling Amputee ger det extra 
stöd som behövs för att lyfta och förflytta 
användare med nedsatt muskeltonus eller för 
benamputerade. RgoSling Amputee har en 
anatomisk design som följer ryggens form och 
ger ett fullgott stöd genom hela lyftet. De 
delade benstöden är extra långa för att enkelt 
kunna appliceras under båda benen. Dessutom 
finns ett extra band som ger ytterligare stöd 
och en trygg sittställning. 

Finns i Highback och MediumBack
Molift RgoSling Amputee HighBack ger 
ytterligare stöd för användare med nedsatt 
bål- och huvudstabilitet. Lyftselen kan användas 
för att lyfta till och från liggande och sittande 
positioner.

Snäv skärning
Skärningen runt stussen 
är mindre än på RgoSlings 
övriga lyftselar. Detta hindrar 
användaren från att glida ner 
i lyftselen.
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Molift RgoSling Comfort HighBack
Lyftsele som anpassar sig efter kroppens form. 

Stöd för hela ryggen
Molift RgoSling Comfort HighBack ger 
stöd för hela kroppen och är tillverkad i ett 
polystermaterial som andas och torkar snabbt. 
Den lämpar sig extra bra för användare med 
hög smärta och när lyftselen ska ligga kvar i en 
stol eller rullstol. 

RgoSling Comfort HighBack ger stöd för både 
rygg och huvud, selens utformning ger ett 
mer tillbakalutat läge. De övre lyftbanden har 
den unika glidfunktionen vilket ger en smidig 
övergång från liggande till sittande ställning och 
vice versa. 

Tydlig mittmarkering på ryggen och styrhandtag 
placerade i kantbanden är ytterligare två 
finesser med denna lyftsele.

Storlek Art. nr 
XS 1721410
S 1721420 
M 1721430 
L 1721440
XL 1721450
XXL 1721460

Material
Polyester 

Rekommenderad brukarvikt
XS  17  – 25 kg
S  25 – 50 kg 
M  45 – 95 kg
L  90  – 160 kg
XL  160  – 240 kg
XXL  230  – 300 kg

Tvättinstruktioner

Färgkod

 
 
 

XS

S M L

XL XXL
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Molift tillbehör

RgoSling förlängningsband 
Avsedda att förlänga lyftbanden  
10, 20 eller 30 cm.  
Totallängd: 30 cm.  
Beställ två för ett komplett par.
Art nr: 1721600
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Molift RgoSling Ambulating Vest
Lyftväst för gåträning, självständigt eller med assistans.

Storlek Art.nr
XXS 1721300
XS 1721310
S 1721320
M 1721330
L 1721340
XL 1721350

Tillbehör
Polstrade grenband. Beställ 2 st. för 
komplett par. 

Storlek Art.nr
XXS–XS 1721700
S–M 1721720
L–XL 1721740

Material
Polyester, 
PE-cellfoam

Rekommenderad brukarvikt
XXS  12 –17 kg
XS  17 –25 kg
S  25 – 50 kg
M  45 – 95 kg
L  90 – 160 kg
XL  160 – 240 kg

Tvättinstruktioner

Färgkod

Tillbehör

Polstrade avtagbara grenband
Grenbanden är placerade i en vinkel 
som minimerar risken för klämskador 
när mer tyngd läggs på lyftvästen.

XXS XS

S M L

XL

Säker och bekväm gåträning
RgoSling Ambulating Vest är utvecklad för trygg 
och säker rehabilitering, exempelvis för stå- och 
gåträning, balansövning och tidig mobilisering.

RgoSling Ambulating Vest har ett brett vadderat 
midjebälte med dubbla spännen som fördelar 
trycket jämnt över en stor yta. Som tillbehör 
finns vadderade grenband som hindrar att 
lyftselen glider upp och hamnar i fel position.

Inspiration från professionell klätterutrustning
Molift RgoSling Ambulating Vest har hämtat 
inspiration från professionell klätterutrustning 
för att ge bästa möjliga komfort och 
säkerhet för användaren. De självåtdragande 
upphängningsöglorna hindrar användaren från 
att glida eller falla ner. 
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Molift MediumBack 
polstrad
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Unikt lyftprogram
Molift RgoSling lyftselar och Molift Air taklyft skapar tillsammans en lösning för 
alla lyftsituationer. Den kombinerar det bästa ur ett installations-, vårdgivar- och 
användarperspektiv. Med den höga flexibiliteten hos Molift Air taklyft och det stora 
utbudet av Molifts RgoSlings lyftselar är det den perfekta kombinationen. Innovativ 
och kostnadseffektiv i alla situationer! Vi lägger mycket engagemang i utvecklingen 
av varje liten detalj.

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice  0371-58 73 00 
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se  www.etac.se


