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Positioneringsbälte kan lånas och användas som hjälp för att sitta bra i hjälpmedel. Bältet ska alltid 

monteras och anpassas av behörig förskrivare. Produkten är INTE avsedd att användas som 

säkerhetsbälte under transport eller som en skyddsåtgärd mot en persons vilja. Bältet får inte heller 

användas i stället för tillsyn. Om personen uttrycker eller visar tecken på motvilja till bältet, ska bältet 

genast knäppas upp.  

 

Kontroll och rengöring. Torka av bältet med en fuktig trasa eller desinfektionsmedel vid behov. Gör 
regelbundet en visuell översyn av sömmar och band, speciellt vid fästpunkterna samt alla spännen, 
och se till att allt är helt och fungerar. Vid behov dra/ryck i bältet så att bältet sitter fast i stolen och 
att spännen mm. håller sin inställning. Kontakta förskrivaren vid behov.  

 

Montering: Höftbältet måste alltid vara ordentligt fäst över låren mot 

ljumsken (se bild). Med för löst fastsatt bälte kan personen glida ner och 

det finns risk för kvävning om bältet kommer mot halsen. Låt förskrivare 

instruera korrekt justering och användning. Lämna aldrig en person utan 

uppsikt som sitter positionerad med ett höftbälte.   

       

Användning av bröstsele måste alltid kombineras med ett positioneringsbälte som är fastsatt och 

åtdraget. I annat fall finns risk för kroppsskada. 

 

Kontrollera kontinuerligt om det blir hudrodnader som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast 

använda bältet eller selen. Kontakta förskrivaren vid behov.  

 

Vid tvätt: Bälten och selar ska tvättas i 60 grader fintvätt i tvättpåse. Får ej torkas i torktumlare eller 

torkskåp. Montera tillbaka på samma sätt som innan tvätt. Ett tips är att fotografera monteringen av 

bältet och selen innan tvätt, så att du minns hur allt var monterat och ska sättas tillbaka. Vid 

osäkerhet kontakta alltid förskrivare.                                                                      

 

Kontakta ansvarig förskrivare om du har frågor eller om bälten och selar inte uppfyller dina behov. 

 

Övrigt: ________________________________________________________________________ 

Ansvarig förskrivare: ______________________________________________________________ 

Telefonnummer:      _______________________________________________________________           


