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Handicaporganisationernes Hus
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2630 Taastrup

Molift UnoSling HighBack

Størrelse Antal pr. pakke Brugervægt HMI-nr. Varenr.

S 20 25-50 kg 103301 3060020
M 20 45-95 kg 103302 3060030
L 20 90-160 kg 103303 3060040

Kontakt
UnoSling kan bestilles ved at 
kontakte Etac, intern salg:

Tlf. 79 68 58 33 
E-mail info@etac.dk

eller

Fysioterapeut Maj Andkjær 
Tlf. 40 44 37 22 
E-mail: maj.andkjaer@etac.com

Sejlene fåes også i XL og XXL op til 350kg. 

Materiale
Polypropylen og polyester. Engangsprodukt, tåler ikke vask. 
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Molift UnoSling HighBack 
148,- kr pr sejl*

*Ved køb af 2 kasser, i alt 40 sejl. Samlet 5.990,-   

Spar den halvårlige lovpligtige inspektion af vaskbare sejl. 

Bedst, billigst – OG på tilbud

Molift UnoSling HighBack er et personligt sejl, 
der er designet til at imødekomme hospitalernes 
udfordringer. Engangssejlet anvendes kun til én 
patient – til gengæld kan det anvendes et utal af 
gange til patienten. 

UnoSling sejlet har en høj ryg og passer til de fle-
ste brugere i de mest almindelige løftesituationer. 
Det gælder fx forflytning mellem seng og kørestol 
eller til toilet/bad. 

Sejl til kortsigtet brug

Sejlet er effektivt mod bakterie- og virusoverførsel. 
UnoSling sejlet er produceret i et stærkt materiale, 
der ikke skal vaskes. Der spares derfor omkostnin-
ger til den lovpligtige halvårlige sejlinspektion af 
vaskbare sejl. 

Vaskbare sejl har kort levetid på hospitaler pga. 
den hyppige (og ofte hårdhændede) vask. Eller sej-
lene når ikke tilbage til rette ejer. 

UnoSling sejlet kasseres, når patienten udskrives 
eller sendes med patienten hjem.

2 kasser i alt 40 sejl – kun 5.990,- kr 
Tilbuddet gælder størrelse S, M og L. Fordelingen 
sammensætter I selv. Er pladsen trang hos jer, 
kan I få del-leveret kasserne efter behov.
Ved stor efterspørgsel kan der blive tale om del-
levering.

Kunderne siger:”Bedste siddestilling””Bedste patientkomfort””Fordelagtig pris”  ”Nemt at skifte”

Tilbuddet er ekskl. moms og gælder til og med 12/1 2020. Kan ikke 
kombineres med andre tilbud/rabatter.


