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Når mobiliteten forringes ... 

… forbedrer vi livskvaliteten ! 

Art. nr. MC 003-9031                
Hmi nr. 48792                                    
Sling SOCK Medium Basic                                        
Størrelse: L 50 x B 26 cm                                     
 

Passer til BASIC Sejl                                    

Art. nr. MC 003-9032                
Hmi nr. 48793                            
Sling SOCK Medium Toilet/Aktiv                                         
Størrelse: L 60 x B 23 cm                                     
 

Passer til TOILET/AKTIV Sejl                                    

Art. nr. MC 003-9033                
Hmi nr. 48794                                 
Sling SOCK Medium Amputation                                
Størrelse: L 70 x 23 cm                                     
 

Passer til AMPUTATIONS Sejl 

Art. nr. MC 003-9034               
Hmi nr. 55707                                     
Sling SOCK Large Basic                                         
Størrelse: L 70 x B 30 cm                                     
 

Art. nr. MC 003-90                
Hmi nr. Opdat                            
Sling SOCK Large Toilet/Aktiv                                         
Størrelse: L 80 x B 26 cm                                     
 

Art. nr. MC 003-90                
Hmi nr. Opdat                                
Sling SOCK Large Amputation                                
Størrelse: L 90 x 26 cm                                     
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A. Placering af Sling SOCK i stol 

Fold derefter forreste del ca. 10 
cm som vist på tegningen 

Før den ene håndflade ind un-
der det punkt ved bruger, hvor 
Sling SOCK skal føres ind. Skyd 
derefter Sling SOCK ind. 

Før din hånd ind i og næsten 
igennem Sling SOCK  

Tag fat i Sling SOCK´s begge 
ender og brug savende bevæ-
gelser frem og tilbage, så den 
glider endeligt på plads. 

Før løftesejlets benstrop ind i 
Sling SOCK. Dette gøres fra 
ydersiden og ind. 

1 

Udfør det samme på modsatte 
side. 

8 
Før derefter hånden ind i Sling 
SOCK fra modsatte side og grib 
fat i løftesejlets strop for at træk-
ke denne ud. 

Løftesejlet er nemt at fjerne ved 
blot at trække dette ud af Sling 
SOCK uden løft eller ubehag for 
bruger. 

B. Fjerne løftesejl 

1 

2 3 4 
Vær opmærksom på, at den 
bredeste side af Sling SOCK  
skal vende ind mod løftesejlets 
midte, så stropperne sidder på 
ydersiden af løftesejlet.  

5 6 7 
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Den ene hjælper fører afslut-
ningsvis håndfladen ind i Sling 
SOCK og presser håndfladen 
ned mod stolens sæde. Samti-
dig trækker den anden hjælper i 
løftesejlet for at det endeligt er 
placeret. Løftesejlet er nu pla-
ceret og klar til at hægtes på 
liften. 
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C. Placering af Sling SOCK i seng 

Skyd Sling SOCK under bru-
gers lårhals i begge sider. 

Før derefter løftesejlets bens-
tropper ind i Sling SOCK. 
Benstropperne glider nu indeni 
Sling SOCK. 

Følg samme fremgangsmåde 
som i Punkt. A. 1,2 og 3. 

D. Placering af Sling SOCK ved bruger af Master TURNER DUO Delbart Glide– og vendelagen. 

Skil Master TURNER DUO Top 
fra bund ved at åbne velchro-
bånd i sider. 

Fold og rul bundstykket på Ma-
ster TURNER DUO ned mod 
brugerens knæ. 

Fold løftesejlet og før dette ind 
mellem Topstykke og madras-
coverets glatte flader. Skyd og 
glid løftesejlet fra oven og ned 
mod brugerens lænd.   

Før derefter løftesejlets bens-
tropper ind i Sling SOCK i hver 
side. 

5 6 
Løftesejlet er nu placeret og  
bruger kan nu løftes op fra un-
derlaget. Topstykket må gerne 
følge med i løftet og fjernes af-
slutningsvis i stolen. Hvis ikke, 
foldes dette blot ned og rulles op 
under brugerens hovedpude. 

1 2 3 

Den ene hjælper trækker i bens-
troppen, mens den anden hjæl-
per trækker modsat i Sling 
SOCK. Dette udføres på begge 
sider af bruger. 
Bruger er nu klar til at blive løf-
tet. 

Løftesejlets benstropper kom-
mer nu frem. Før Sling SOCK 
ind under brugerens ben som 
vist i Punkt A. Del. 1,2 og 3. 

4 

1 2 3 4 

2 
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Beskrivelse af de forskellige modeller 
 
(1) Sling SOCK ®  BASIC 

Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidemate-
rialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Fric-
tion). Sling SOCK BASIC passer til Basic løftesejl. 
 
 

(2) Sling SOCK ® Toilet/Aktiv 
Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidemate-
rialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Fric-
tion). Sling SOCK Toilet/Aktiv anvendes til toilet løftesejl. 
 
 

(3) Sling SOCK ® Amputation 
Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidemate-
rialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Fric-
tion). Sling SOCK Amputation anvendes til amputation løftesejl. 
 

Produktbeskrivelse 
 
Sling SOCK ® består af et polstret 
glidestykke i form af et hylster. Løf-
tesejlets benstropper føres ind i 
Sling SOCK ® , således at disse bli-
ver polstrede og glatte. Dette bevir-
ker, at benstropper på løftesejlet bli-
ver nemmere at føre ind og trække 
ud under brugerens ben i liggende 
eller siddende position. Derved fore-
bygger man unødige løft for hjælper 
og gør placeringen af løftesejlet me-
get mere bekvemt for brugeren. 
Ydermere forebygger Sling SOCK  
friktion på lår og risiko for sårdan-
nelse. Sling SOCK ® er utrolig nem 
at bruge. Sling SOCK ® leveres i 
flere størrelser og kan anvendes til 
de fleste  typer løftesejl med både 
lav og høj ryg. 

Tel.  +45 86 93 85 85                 
Fax. +45 86 93 85 05                    
E-mail: info@master-care.dk    
Web: www.master-care.dk 

    Master CARE                   
Sofienlystvej 3 

DK-8340 Malling 
  Danmark 
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Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjælpe- 
middel er intakt ved jævnligt at efterse syninger. 
 
Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller  
på anden vis har skader, må det ikke benyttes. 
 
Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel,  
skal du omgående kontakte Master CARE. 
 

 
 

 
Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller  
uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE  
sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører  
alvorlige personskader. 

Vaskeanvisning 
Sling SOCK kan vaskes ved 80 grader C. 

 

 
 

    Der må ikke anvendes skyllemiddel,               
  da dette forringer glideeffekten.  

 
Max. brugervægt 

Personvægt: 250 kg 

80 
Low temp 

Max 
250 kg 
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