
Fremmer kroppsholdning 

Invacare Flo–tech PT fikseringsbelter er en serie belter som dekker 
de fleste behov innenfor stabilisering av bruker i sittende posisjon. 
De er av høy kvalitet, og passer til de fleste manuelle rullestoller. 
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Dynamisk anti-thrust-sele

Dynamisk anti-thrust-sele

Anti-thrust-selen plasseres på setet/puten under baken. 
De fremre båndene kommer frem mellom bena, føres 
opp over lårene og festes nær hofte/lår.

Selen motvirker fre moverglidning og reduserer 
muligheten for bekkenrotasjon, uten å begrense 
overkroppens bevegelse.

Selen er i neoprenmateriale med nylontrekk og har 
justerbare bånd.

Art. nr.
1525269 1525270 1525271 1525272
Liten Medium Stor Ekstra stor

A 254 mm 305 mm 406 mm 508 mm
B 152 mm 203 mm 305 mm 406 mm
C 152 mm 203 mm 305 mm 406 mm
D 127 mm 127 mm 152 mm 178 mm

Dynamisk sele

Dynamisk sele

Sele med god elastisitet. Passer bruker med en viss 
truncus-stabilitet. Tillater bevegelse i øvre ekstremiteter. 
Gir stabil posisjon mot stolryggen når bruker er avslappet. 

Selen er i neoprenmateriale med nylontrekk og har 
myke, elastiske kanter.

Skuldersele

Skuldersele

Hjelper til med å skape ekstensjon gjennom å stabilisere 
skuldrene. Bredt mellom skulderremmene. Passer 
brukere med PEG og brukere med lav tonus. Polstringene 
er festet sammen over brystet, som gjør selen enkel å 
ta av og på.

Selen er i neoprenmateriale med nylontrekk og har myke 
kanter. 

Art. nr.
Liten Medium Stor
1525278 1525279 1525280

A 110 mm 145 mm 175 mm
B 180 mm 230 mm 260 mm
C 160 mm 200 mm 230 mm
D 45 mm 50 mm 60 mm

Art. nr.
1525273 1525274 1525275
Liten Medium Stor

A 300 mm 330 mm 430 mm
B 95 mm 115 mm 145 mm
C 45 mm 65 mm 75 mm
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Sternum-sele

Sternum-sele

Forhindrer overkroppen i å falle fremover. Passer passive 
brukere. Behagelig passform for kvinner.

Neoprenmateriale med nylontrekk.

Art. nr.
1525276 1525277
Medium Stor

A 220 mm 295 mm
B 200 mm 235 mm
C 160 mm 160 mm
D 60 mm 60 mm
E 145 mm 195 mm

Y-sele

Y-sele

Diskret sele som gir god bev egelsesfrihet. Passer 
brukere som roterer eller har halvsidig problem atikk. Kan 
anvendes både på høyre og venstre side.

Brystbelte

Brystbelte

Enkelt og effektivt. Behagelig belte som stabiliserer 
bolen uten å be grense skuldre og armer. Mon teres i 
rullestolens ryggrør.

Størrelse Art. nr.
Liten (457 mm) 1525281
Medium (508 mm) 1525282
Stor (610 mm) 1525283

Art. nr.
1525284 1525285
Medium Stor

Høyde 101.6 mm 127 mm
Dybde 406.4 mm 457.2 mm
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Sikkerhet

Hoftebeltene skal kun brukes for å gi støtte, ikke som sikring ved transport i kjøretøy. Det 
skal alltid anvendes et eget bilbelte i henhold til anbefalingene fra rullestolprodusenten.

Selene skal monteres slik at polstringen er over sternum/brystkassen, og skal ikke 
plasseres rundt halsen. La det være tilstrekkelig plass rundt halsen for å unngå 
kvelningsfare. 

Bruk alltid sammen med riktig montert hoftebelte, og sørg for at bekkenet har riktig 
støtte. Dette for å minimere risikoen for at pasienten glir ned i setet og blir kvalt av 
selen.

* Dynamisk anti-thrust-sele
Skal ikke brukes ved:
■ Hofteluksasjon
■   Merk at denne selen kan påvirke effekten av en trykkavlastende pute, ettersom den 

plasseres oppå setet/puten.

Egenskaper 

Neoprenpolstring med 
nylontrekk
Den komfortable polstringen kan 
enkelt tas av og vaskes i maskin 
på 60°C.

Justerbare bånd
Standard spenne er en 
plastspenne der øvre bånd er 
justerbart og nedre bånd har en 
fast lengde.

Monteringsfester
Fester i plast som forenkler 
montering av selen. Tilgjengelig 
for bånd i bredde 25 mm og 40 
mm. Levereres i par. 

 Art.nr.
Monteringsfeste B  
25 mm  1525286
Monteringsfeste B  
40 mm  1525287

Monteringsbeslag
Finnes for rammerør 19 mm, 
22 mm og 25 mm. Leveres 
komplett med skruer og mutre.

 Art. nr.
Monteringsbeslag  
19/22/25 mm kpl.  1525288

Leddet spenne 
Dynamisk, Sternum- og 
Skuldersele leveres med en 
spenne som enkelt kan justeres 
og er lett å åpne. 
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