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Sortiment lyftselar och tillbehör 

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i 

sortimentskatalogen i websesam  

Hygienselar 
 

Namn  Byxsele modell 41, förstyvade benstöd, med skärp 

Leverantör:   LIKO www.liko.se 

Storlek:   XS – XL 

Material:  Polyester  

Beskrivning: Liko Byxsele är utformad för att underlätta  

av- och påklädning i samband med lyft till och  

från toalett.  

  Brukarens armar ska alltid vara på Byxselens  

utsida för säkerhetens skull. 

 

Namn  Byxsele modell 45, förstyvade benstöd, trygghetsskärp 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  XS – XL 

Material:  Polyester  

Beskrivning: Modell 45 påminner mycket om modell 41, 

  skillnaden är trygghetsskärpet som är en  

  extra säkerhet för den som tenderar att 

  sjunka ned i selen 

  

 

Namn  Hygiensele modell 55, hög rygg, förstyvade benstöd, 

  trygghetsskärp 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  XS – XXXL 

Material  Polyester 

Beskrivning: Hygienselen har en omslutande västdel  

som lyfter med ett stadigt stöd för  

överkroppen.  

Den generösa urringningen runt stussen  

lämnar samtidigt fritt för av- och påklädning  

under lyftmomentet i samband med toalettbesök. 

    

 

http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
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Namn  Active Micro Plus, förstyvade benstöd 

Leverantör:  Guldmann www.guldmann.com 

Storlek:  XS – XXL 

Material  Polyester  

Beskrivning: Hygiensele med stödband för toalettbesök 

  och andra hygienprocedurer.  

  Selen stödjer den övre delen av kroppen och  

  man kan justera det elastiska stödbandet så det 

  passar varje enskild användare 

   

 

Amputationsselar 
 

 
Namn  Custom Amputee, förstyvade benstöd 

Leverantör:  Guldmann www.guldmann.com 

Storlek:  XS – XL 

Material  Polyester 

Beskrivning: Selen är utformad för att lyfta och flytta  

personer med ett eller båda benen amputerade 

över knäet och för att lyfta personer med helt  

amputerade ben. 

 

 

Namn  Amputationssele modell 75, förstyvade  

benstöd 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek  S – XL 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Amputationsselen är speciellt designad för att 

  användas för brukare med relativt hög amputation 

  av bägge benen. Den rekommenderas även till  

andra brukare som har en tendens att glida ur andra lyftselar 

av liknande typ. Amputationsselen kan även vara lämplig vid 

lyft av andra brukare, exempelvis med ensidig 

benamputation 

 

 

 

 

 

http://www.guldmann.com/
http://www.guldmann.com/
http://www.liko.se/
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Övriga lyftselar med benstöd 
 

 
Namn  Basic Low, förstyvade benstöd 

Leverantör:  Guldmann www.guldmann.com 

Storlek:  XS - XXL 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Basic Low är en lyftsele för allmänt bruk. Den  

används vid allmänna överflyttningar av personer 

med god funktion i överkroppen och stödjer nedre 

delen av ryggen och höften. 

 

   

Namn  Universalsele modell 000, förstyvade benstöd 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  S – XL 

Material:  Polyester eller nätpolyester 

Beskrivning: Universalselen är en basmodell som är  

konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan 

  individuella inställningar.  

Universalselen ger en upprätt sittställning med stöd för hela 

ryggen upp till nacken. 

 

 

Namn  Originalsele modell 200, förstyvade benstöd 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  XS – XL 

Material:  Nätpolyester 

Beskrivning: Lyftselen ger en något bakåtlutad sittställning  

och ett bra stöd för hela kroppen vilket passar  

bra för brukare med nedsatt bålstabilitet.  

Lyftselen rekommenderas även vid lyft till eller  

från golv  

 

 

Namn  Originalsele modell 26, förstyvade huvud- och benstöd 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  M-slim – XXL 

Material:  Polyester 

Beskrivning  Lyftselen kan användas vid alla vanligen före- 

kommande lyftsituationer. Det mjuka förstyvade 

huvudstödet ger ett extra bekvämt stöd för huvudet 

http://www.guldmann.com/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
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Namn  Skalsele modell 22 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  XS – L 

Material:  Nätpolyester 

Beskrivning: Lyftselen ger en något tillbakalutad sittställning 

  och ett bra stöd för hela kroppen. Brukaren kan  

hålla armarna antingen utanför eller innanför 

selen. Huvudstödet är justerbart. 

Design och material gör Skalselen särskilt lämplig i samband 

med lyft till formgjutna sitsar. 

 

 

Namn  Multiband 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  Bredd 10cm, bredd 25 cm 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Multibandet är utvecklat för att lyfta och hålla armar, ben 

eller andra kroppsdelar vid exempelvis behandling eller 

tvättning. 

 

 

Helselar 
 

 
Namn  Comfortsele Plus modell 300 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  S – XL 

Material:  Nätpolyester 

Beskrivning: Axelhög lyftsele, lämplig för brukare som  

är särskilt ömtåliga på grund av smärta eller 

ledbesvär. Selen är i många fall även lämplig för 

amputerade då den ger stöd under hela sittytan.   
 

 
Namn  Comfortsele Plus modell 350 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  S - XL 

Material:  Nätpolyester 

Beskrivning  Lyftselen har inbyggt huvudstöd och ger en  

  bekväm bakåtlutad sittställning. Lämplig 

  för brukare med dålig bål- och huvudstabilitet   

http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
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Gå- ståselar 

 

 

Namn  Lyftväst modell 60 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  S – XXL 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Lyftvästen lyfter runt överkroppen och ibland under armarna. 

Lyftprincipen förutsätter en viss stabilitet hos brukaren som 

avlastar en del av kroppstyngden via ben och fötter. 

 

 

Namn Lyftväst modell 64 

Leverantör: LIKO www.liko.se 

Storlek: S – XXL 

Material: Polyester 

Beskrivning: Den framknäppta lyftvästen är försedd med två reglerbara 

säkerhetsspännen fram på bröstet, detta rekommenderas i 

de fall man vill kunna reglera spänningen och det tryck som 

kan uppstå på bröstet. 

 

 

Namn Grenband till Lyftväst modell 60/64  

Leverantör: LIKO www.liko.se 

Storlek: XXS – XL 

Material: Polyester 

Beskrivning: Grenbanden motverkar att lyftvästen glider upp på 

 kroppen. Banden kan appliceras när brukaren sitter, 

 efter uppresning kan man justera läge och spänning. 

 Grenbanden kan appliceras korsade eller okorsade i 

 Grenen.  

 

 

Namn Lyftbyxa modell modell 92 

Leverantör: LIKO www.liko.se 

Storlek: S – XL 

Material: Polyester 

Beskrivning: Lyftbyxan underlättar trygg och säker stå- och 

 gåträning för den som har dålig balans och dålig  

funktion i benen. Kan passa brukare som är känslig för tryck 

mot överkroppen. 

 

http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
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Tillbehör 
 

 

Namn  Förlängningsögla, grön  

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  12cm, 22cm 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Avsedda för enklare anpassning och  

  monteras på bandöglor för att justera längden 

  efter behov. 

 

 

Namn  Polstrad hylsa för axelband 

Leverantör:  LIKO www.liko.se  

Storlek:  en storlek 

Material:  Polyester 

Beskrivning: Tryckavlastande polstringshylsor för montering 

  på de främre axelbanden. Passar hygiensele  

modell 55, lyftväst modell 60/64 och lyftbyxa modell 92. 

Kardborreband finns längst ena långsidan för att underlätta 

applicering. 

 

 

Namn  Polstringshylsor för benstöd 

Leverantör:  LIKO www.liko.se 

Storlek:  Se beställningsunderlag hemsida/överflyttning  

Material:  Polyester 

Beskrivning: Tryckavlastande polstrade fodral som är försedda med 

syntetiskt fårskinn på ena sidan och lyftselens tygmaterial på 

den andra. 

 

 

Namn Handy glidlakan 

Leverantör: LIKO www.liko.se 

Storlek: 70x70 cm 

Material Polyamid 

Beskrivning: Appliceringshjälp med mycket låg friktion. Små fastsydda 

fickor underlättar applicering av lyftsele i t ex trång rullstol 

 

 

Namn Ögleclips 

Leverantör: LIKO www.liko.se 

Beskrivning: För markering av vilken lyftögla som ska användas 

http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/
http://www.liko.se/

