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For hjemmetjenesten og institusjoner
Molift RgoSling MediumBack og Molift 
Rgo Sling HighBack er all-round seil som 
passer de fleste brukere og løftesituasjoner i 
hjemmetjenesten og institusjoner.

Molift RgoSling
RgoSling MediumBack gir støtte til kroppen, og 
RgoSling HighBack gir støtte for hodet også. 
Det gjør det mulig for brukeren å ha en svakt 
skrå sittestilling, som passer for brukere med 
svekket kropps- og hodestabilitet.

Seilet egner seg spesielt for løft til og fra 
liggende stilling og løft fra gulv.

Molift RgoSling i Nett-versjon
RgoSling MediumBack og RgoSling HighBack 
finnes også i et mykt nett-polyester materiale. 
Materialet puster godt og tørker svært raskt. 
Seilet er egnet for dusj- og badesituasjoner. 
Nett-versjonen har samme form og funksjon 
som polstrede versjoner, så som; glidestropper, 
påføringslomme på ryggen og stropper for økt 
vektfordeling i bendelene.

Molift RgoSling 
MediumBack og HighBack
Innebygd ergonomi for komfortable løft.

Molift RgoSling MediumBack  
Str         Polstret   Nett
XXs          M1720100 M1720300
Xs           M1720110 M1720310
s              M1720120 M1720320
M             M1720130 M1720330
l              M1720140 M1720340
Xl            M1720150 M1720350
XXl          M1720160 M1720360

Molift RgoSling HighBack  
Str         Polstret Nett
XXs         M1720200 M1720400
Xs           M1720210 M1720410
s             M1720220 M1720420
M            M1720230 M1720430
l             M1720240 M1720440
Xl           M1720250 M1720450
XXl         M1720260 M1720460

For HMS nr. se side 44. 

Anbefalt brukervekt
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

Materiale
Polyester, 
Pe -skum

RgoSling HighBack Nett

Mediumback
str.    A    b     c
XXs  44  55    18
Xs    50  62    20
s      56  66    27
M     62  76    32
l      65  91    40
Xl    68  109  52
XXl  68  124  66

highback
str.     A   b     c
XXs   58  52   18
Xs     68  62   20
s       80  66   27
M      92  76   32
l       98  93   40
Xl     98  110  52
XXl 100  124  66   
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Polstring
Polstringen fordeler vekten 

og gir bedre komfort for 
pasienten. 

Anti-skli 
for større sikkerhet er sklisikring 
påført på innsiden av rgosling 
Amputasjon, rgosling toalett 

og rgosling standUp.

Merking
klar og synlig informasjon for 
det daglige behov.  etiketten 
med vedlikeholdsinformasjon 

finnes bak hovedetiketten, 
som vippes opp

Benstøtte
Polstret benstøtte for pasientens 

komfort. en lomme forenkler 
påføringen av benstøtten.

Løftestropper 
flere fargekodede løkker for 

å finne riktig tilpasning.

Belte 
Molift rgosling Amputasjon og 
rgosling toalett har et belte for 

komfort og sikkerhet.

Påføringslomme på 
ryggen 

lomme som forenkler påførin-
gen, hovedsakelig i sittende 

stilling.

RgoSling MediumBack Polstret.
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Benstøtte
Den polstrede benstøtten, 
med den unike plasseringen 
av stroppen, fordeler presset 
på låret, og derved økes 
komforten.

Rygglomme
Lommen på ryggen gir 
en enkel og komfortabel 
påføring.

Mange alternativer
Seilene er tilgjengelige med 
høy rygg og medium rygg. 

Glideløkker
Glideløkker gir en balansert 
vektfordeling.

Fargekoder for enkel 
montering
Farge-kode-systemet på 
benstroppene gjør det enkelt 
å finne de riktige høydene, 
når stroppene skal festes på 

Påføringslomme på ryggen
Lomme på baksiden av 
ryggen letter påføringen av 
seilet.

Vipp-opp merking
Klar og synlig informasjon 
for daglig bruk. Etiketten 
med vedlikeholdsinformasjon 
finnes bak hovedetiketten, 
som vippes opp.

Lomme på benstøtten
Lommen gir lett og behagelig 
påføring av benstøtten.

XXs Xs

s M l

Xl XXl

Fargekoder
størrelser

Vaskeanvisning, gjelder alle RgoSlings
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