
Kan indstilles to steder

Kan indstilles både på spændet i midten og på 
spændestropperne på hver side. Dette gør det muligt at 
stramme selen efter spændet er lukket, og  at justere 
den ens i begge sider.

Komfort

Er udstyret med neopren under spænderne, hvilket 
gør dem mere behagelige for bruger. Endvidere åbnes 
spænderne ved at trykke på siden, så det ikke er 
nødvendigt at trykke ind mod barnet. 

Nem at rengøre

Er nem at aftøre og rengøre og kan vaskes ved 60°C.

Bedre holdbarhed

Forstærket på punkter hvor stropper og spænder er 
fastgjort for bedre holdbarhed.
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Nye veste & seler
Veste og seler kan være altafgørende i forhold til en produktløsning, der hjælper et barns siddestilling og kan give det 
uafhængighed i forhold til kommunikation, og brug af hænder.

Vi har løbende opdateret og forbedret vores program af veste og seler. Og nu er turen kommet til voret Trochanter sele. 
Som ved hele vores seleprogram gælder der også for Trochanter selen at:  

• Den indgår i et omfattende produktprogram, der sikrer korrekt støtte til de flese brugere.

• Den er nem at montere og justere.

• Den kan benyttes på alle vores R82 juniorprodukter m.m.

• Den er nem at tørre af og vaske for bedre hygiejne. Kan vaskes ved op til 60°C.

• Den har neopren under spænderne for ekstra komfort.

• Den er udført i en kombination af neopren og komfort stof, hvilket gør den fleksibel og holdbar.

• Målguide gør det nemt at vælge den rigtige størrelse.

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X
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Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Kvalitet og sikkerhed
• Dette produktet er i overensstemmelse med Direktivet om medicinsk udstyr (93/42/ECC).

• Dette produkt er testet for resistens overfor antændelse på ikke-antændelig niveau i henhold til EN-1021-1,EN 
1021-2 og ISO 7176-16.

• Dette produkt er testet i overensstemmelse med ISO 10993-5 vedr. cytotoksicitet. 

Produktnavn ny vare Nyt varenr. Nyt HMI nr. Udgået varenr. Udgået HMI nr.

Trochanter y-sele str. 0 (L:24-26 cm) 3185427-TXS 132960 3185427-0T 108347
Trochanter y-sele str. 1 (L:26-29 cm) 3185427-TS 132963 3185427-1T 108348
Trochanter y-sele str. 2 (L:32-35 cm) 3185427-TM 132966 3185427-2T 108349
Trochanter y-sele str. 3 (L:37-40 cm) 3185427-TL 132969 3185427-3T 108350
Trochanter y-sele str. 4 (L:46-51 cm) 3185427-TXL 132972 3185427-4T 108351
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