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Molift EvoSling lyftselar
Komfort, funktion 
och säkerhet



Molift EvoSling 
lyftselar
Molift som har tillverkat 
högkvalitativa lyftar och lyftselar i 
generationer är i dag en del av Etac. 
Kvalité, komfort och säkerhet är 
ledorden när produkterna utvecklas 
och vi erbjuder ett brett sortiment 
av olika lyftselmodeller och 
storlekar.

Vilka behov har brukaren?
För den som behöver hjälp med att förflytta sig 
är det viktigt att lyftselen är både bekväm och 
säker. Lyftselen ska underlätta förflyttningar 
och möta brukarens behov. Lyftselen skall vara 
skön och trygg, ha bra funktioner och vara 
säker.

Komfort, funktion och 
 säkerhet
Våra lyftselar är utvecklade i samarbete med 
vårdgivare och brukare för att möta kraven 
som ställs på funktion, komfort och säkerhet. 
Lyftselarna ska underlätta förflyttningar, vilket 
innebär att de ska vara både sköna och trygga 
samtidigt som de ska de vara enkla att arbeta 
med.

Våra basmodeller klarar de vanligaste typerna 
av förflyttning och passar de flesta brukare. 
De finns i tre olika rygghöjder; HighBack, 
MediumBack och LowBack. Vi vet att 
användarna kan ha många olika behov och 
har därför tagit fram ytterligare modeller med 
specifika egenskaper. EvoSling Hygiene och 
EvoSling Ampu är anpassade för särskilda 
behov.

Våra lyftselar är konstruerade så att de 
fördelar vikten och trycket jämnt för maximal 
säkerhet och komfort.

Individuell utprovning
Vi rekommenderar individuell utprovning och 
erbjuder ett brett sortiment av olika modeller och 
storlekar. Som stöd vid utprovningen erbjuder vi ett 
utprovningsprotokoll.
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Detaljer

EvoSling  
MediumBack  

Padded.

Flexibilitet
Avståndet till lyftbygeln samt 
brukarens sittvinkel kan 
justeras tack vare att det finns 
flera lyftöglor på både huvud 
och benstöd.

Polstring
Polstring i rygg- och benstöd 
fördelar tyngden över en större 
yta och skapar därmed bättre 
komfort för brukaren.

Bälte
EvoSling Hygiene har ett bälte 
för extra hög säkerhet som 
dessutom har antihalkskydd på 
insidan.

Styrband
Styrband underlättar 
positionering under lyft.

Färgmärkning
Färgmärkning på lyftöglorna 

underlättar att hitta rätt 
inställningar.

Tre olika rygghöjder
HighBack, MediumBack och 

LowBack.

Etikett
Tydlig och praktisk information 

på den synliga etiketten. 
Tvättråd och teknisk 

information ligger skyddad 
bakom.

Appliceringsficka
Fickan i ryggslut samt på 

benstöden underlättar 
applicering.



Detaljinformation om EvoSling 
lyftselar

Rekommenderad brukarvikt
XS  17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Material
Polyester
PE-skum (polstrade modeller)

Tvättinstruktioner

Tvätt temperatur 60-85°C / 140-185°F
Vid tvätt i högsta temperatur sker en snabbare förslitning av materialet. 

Färgkod

XS S M L XL XXL
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Informativ och tydlig märkning
På den stora etiketten har vi placerat den information 
som är viktig för dagligt behov. Tvättråd, serienummer 
och annan teknisk information finns bakom etiketten i en 
ficka som skyddar mot mekanisk nötning i samband med 
tvätt.

Periodisk inspektion
Lyftselen har en etikett där man kan markera när periodisk 
inspektion har utförts, den finns placerad i etikettfickan. 
Genom att markera tidpunkt för första användning på etiketten 
kan man planera för när den första inspektionen skall utföras.

Material
Lyftselarna av polyester är slitstarka och tåliga. Materialet 
är följsamt och lättskött med en smutsavvisande yta.

Lyftselarna i polyesternät är slitstarka, tåliga och 
följsamma. Materialet ger en god ventilation.

Polyester net Polyester

Innehåll

Molift EvoSling HighBack ......................................7
Molift EvoSling MediumBack ...............................8
Molift EvoSling LowBack.......................................9
Molift EvoSling Hygiene ......................................10
Molift EvoSling Ampu MediumBack ...................11
Molift EvoSling Comfort MediumBack ...............12
Molift EvoSling Shadow HighBack .....................13
Molift EvoSling tillbehör ......................................14
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Molift EvoSling HighBack
En basmodell för brukare som behöver mycket stöd

Bekvämt stöd
EvoSling HighBack ger stöd för hela ryggen och har ett 
bekvämt huvudstöd. Lyftselen passar de flesta brukare, även 
brukare med låg bål- och huvudstabilitet.

EvoSling HighBack passar vid lyft till och från liggande position 
och vid lyft från golv. Lyftselen ger en bekväm tillbakalutad 
sittställning.

Fickan i ryggslutet och på benstöden underlättar applicering 
av lyftselen. 

Två varianter
Molift EvoSling HighBack finns i två varianter. Polyester 
med polstring i rygg och benstöd     samt i en mjuk 
polyesternät med polstrade benstöd och polstrat 
huvudstöd    .

Padded Net Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

???????Size ??

Polyester / polyethylene

M

300660

EvoSling HighBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling HighBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

???????Size ??

Polyester / polyethylene

M

300660

EvoSling HighBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling HighBack Net Padded

Molift EvoSling

 
Storlek Padded * Net Padded **
XS 1722810 1722710
S 1722820 1722720
M 1722830 1722730
L 1722840 1722740
XL 1722850 1722750
XXL 1722860 1722760

Mått

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 70 cm 30 cm
S 80 cm 35 cm
M 93 cm 40 cm
L 100 cm 47 cm
XL 105 cm 54 cm
XXL 110 cm 60 cm

Underlättar placering
Lyftselen i polyesternät har en röd söm mitt 
bak för att underlätta att placera lyftselen 
symmetriskt. EvoSling  

HighBack  
Net Padded

2

2

2

1

1

1
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Molift EvoSling MediumBack
En basmodell för brukare som har huvudkontroll men som behöver stöd för hela ryggen

Stöd för hela ryggen
EvoSling MediumBack är en bra basmodell som passar i de 
vanligaste lyftsituationerna. Lyftselen ger en bekväm upprätt 
sittställning med stöd för hela ryggen. 

Brukaren placerar armarna på insidan av lyftselen.

En ficka i ryggslut och på benstöden underlättar appliceringen 
av lyftselen. Lyftselen i polyesternät har en röd söm mitt bak 
för att underlätta placeringen av lyftselen symmetriskt.

Två varianter
Molift EvoSling MediumBack finns i två varianter. 
Polyester med polstring i rygg och benstöd     samt en i 
mjuk polyesternät med polstrade benstöd    .

Padded Net Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling MediumBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling MediumBack Net Padded

Molift EvoSling

 
Storlek Padded* Net Padded**
XS 1723010 1723110
S 1723020 1723120
M 1723030 1723130
L 1723040 1723140
XL 1723050 1723150
XXL 1723060 1723160

Mått

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 54 cm 30 cm
S 56 cm 37 cm
M 60 cm 49 cm
L 67 cm 57 cm
XL 70 cm 72 cm
XXL 73 cm 81 cm

EvoSling  
MediumBack 

Padded

EvoSling  
MediumBack  
Net

1

2

1 2

21
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Molift EvoSling LowBack
En basmodell för aktiva brukare med god bålstabilitet

Stöd upp till skuldran
EvoSling LowBack är en bra basmodell som ger stöd upp till 
skuldran. Lyftselen ger en bekväm sittställning och brukaren 
kan placera armarna på insidan eller utsidan.

Lyftselen är enkel att placera tack vare en ficka i ryggslutet 
och fickor på benstöden. Lyftselen i polyesternät har en 
röd söm mitt bak för att underlätta placeringen av lyftselen 
symmetriskt.

Två varianter
Molift EvoSling LowBack finns i två varianter. Polyester 
med polstring i rygg och benstöd     samt en i mjuk 
polyesternät med polstrade benstöd.

Padded Net Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Lowback Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Lowback Net Padded

 
Storlek Padded* Net Padded** 
XS 1722310 1722510
S 1722320 1722520
M 1722330 1722530
L 1722340 1722540
XL 1722350 1722550
XXL 1722360 1722560

Mått

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 41 cm 40 cm
S 43 cm 43 cm
M 44 cm 48 cm
L 47 cm 55 cm
XL 51 cm 62 cm
XXL 55 cm 70 cm

EvoSling  
LowBack  

Net

EvoSling  
LowBack
Padded

2

1

1

1

2

2
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Molift EvoSling Hygiene
För brukare med god bålstabilitet och muskeltonus

Enkel att placera
EvoSling Hygiene har låg rygg och en stor benstödsöppning 
för att underlätta av- och påklädning i samband med 
toalettbesök. 

Appliceringsfickor
Molift EvoSling Hygiene är tillverkad i polyester och har 
polstring i rygg och benstöd. Appliceringsfickorna på 
benstöden underlättar placering av benstöden.

Extra trygghet
EvoSling Hygiene har ett bälte för ökad trygghet i 
samband med lyftet. 

Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling Hygiene

Molift EvoSling

 
Storlek Padded*
XS 1722210
S 1722220
M 1722230
L 1722240
XL 1722250
XXL 1722260

Mått
A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 29 cm 35 cm
S 33 cm 46 cm
M 33 cm 52 cm
L 33 cm 70 cm
XL 34 cm 73 cm
XXL 35 cm 76 cm

EvoSling  
Hygiene
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Molift EvoSling Ampu MediumBack
För brukare med benamputation eller som har låg muskeltonus

Trygg och bekväm
EvoSling Ampu MediumBack har en smal benstöds-öppning 
och en axelhög rygg. Lyftselens benstöd kopplas omlott under 
benen. Benstödsbanden träs igenom bandstyrningsöglan för 
att hålla ihop benstöden. En liten benstödsöppning minimerar 
risken för att brukaren glider igenom lyftselen.

En ficka i ryggslut och på benstöden underlättar appliceringen 
av lyftselen. Lyftselen har en röd söm mitt bak för att 
underlätta placeringen av lyftselen symmetriskt.

Antihalk för ökad trygghet
EvoSling Ampu är tillverkad av polyesternät och har 
ett antihalktyg på insidan vid stussen för att ge ökad 
trygghet i samband med lyftet. Brukaren får en bekväm 
tillbakalutad sittställning. Benstöden är polstrade för 
bästa komfort.

Net Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Ampu MediumBack
Net Padded

 
Storlek Net Padded*
XS 1722210
S 1722220
M 1722230
L 1722240
XL 1722250
XXL 1722260

Mått

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 29 cm 35 cm
S 33 cm 46 cm
M 33 cm 52 cm
L 33 cm 70 cm
XL 34 cm 73 cm
XXL 35 cm 76 cm

EvoSling Ampu  
MediumBack
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Molift EvoSling Comfort MediumBack
En helsele för brukare med särskilt behov av stöd

Stöd under hela sittytan
EvoSling Comfort MediumBack Net är en helsele utan delade 
benstöd med axelhög rygg. Lyftselen ger brukaren stöd under 
hela sittytan och är lämplig om brukaren har ledbesvär eller är 
smärtkänslig.

Lyftselen placeras under brukaren i liggande position. Den 
är tillverkad av polyesternät som ger god ventilation och kan 
lämnas kvar i rullstolen under brukaren.

Justerbar sittvinkel
Sittvinkeln kan justeras tack vare att det finns flera 
lyftöglor på både huvud och benstöd.

Lyftselen har en röd söm mitt bak för att lättare kunna 
placera lyftselen symmetriskt.

Styrband
Styrbanden är integrerade i kantbanden för 
att lyftselen ska vara bekväm.

EvoSling Comfort  
Medium Back

Net

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling Comfort MediumBack

Molift EvoSling

 
Storlek Net*
XS 1722610
S 1722620
M 1722630
L 1722640
XL 1722650
XXL 1722660

Mått

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XS 77 cm 85 cm
S 90 cm 86 cm
M 102 cm 94 cm
L 115 cm 113 cm
XL 118 cm 120 cm
XXL 120 cm 126 cm
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Molift EvoSling Shadow HighBack
En smidig lyftsele som formar sig efter kroppen

Kan lämnas kvar i rullstol  
och sittskal
EvoSling Shadow HighBack är en hög lyftsele med delade 
benstöd som är bekväm och följsam. Modellen passar 
brukare med extra behov av stöd eftersom den anpassar 
efter kroppen. 

EvoSling Shadow passar många lyftsituationer men är 
speciellt lämplig vid förflyttning till rullstol/ rullstol med 
formgjuten sits då lyftselen behöver lämnas kvar under 
brukaren. 

EvoSling Shadow har sex upphängningsband med flera 
upphängningsöglor vilket gör lyftselen flexibel. Sittvinkel 
och huvudstöd kan justeras för den individuella brukaren 
och armarna kan placeras innanför eller utanför 
lyftselen. 

Formar sig efter kroppen
EvoSling Shadow HighBack är tillverkad i polyesternät 
som är följsamt och släpper igenom fukt och värme. 
Modellen har inga placeringsfickor eller polstring. 
Kantbandet är extra tunt. EvoSling Shadow kan lämnas 
kvar i rullstol eller sittskal efter förflyttningen.

Huvudstödet är justerbart i tre olika lägen. De större 
storlekarna, M-XL har ett skålat huvudstöd.

EvoSling Shadow
HighBack

Net
M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Shadow

 
Storlek Net*
XXS 1723900
XS 1723910
S 1723920
M 1723930
L 1723940
XL 1723950

Mått
M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Shadow

A

B

Storlek (A) Rygghöjd (B) Bredd
XXS 65 cm 28 cm
XS 71 cm 30 cm
S 78 cm 31 cm
M 90 cm 33 cm
L 98 cm 40 cm
XL 102 cm 51 cm
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Produkt (säljs i par) Art.nr
Etac Molift Strap Marker 1723600

Molift EvoSling tillbehör

Produkt Art.nr
Molift EvoSling Support 1723400

Molift EvoSling Support
Tillbehör till lyftselar utan huvudstöd
Huvudstödet fästs i lyftselen och längden kan justeras steglöst tack vare plastspännet. Den ger 
brukaren ett behagligt stöd för huvudet och kan vara ett bra komplement när brukaren får ett ökat 
behov av stöd.

Produkt (säljs i par) Storlek Art.nr
Molift EvoSling Soft Padding XS-M 1723710
Molift EvoSling Soft Padding L-XXL 1723810
Molift EvoSling Hygiene Soft Padding XS-XXL 1723740

Molift EvoSling Soft Padding
För tryckkänsliga brukare
EvoSling Soft Padding är tryckavlastande polstringshylsor som träs på bendelarna på lyftselar med 
delade benstöd.

Produkt Storlek Art.nr
Molift EvoSling Extension loop 16 (+9) cm 1723510
Molift EvoSling Extension loop 25 (+18) cm 1723520

Molift EvoSling Extension Loop
Band för enklare anpassning
Används för att förlänga lyftbanden eller för att hålla ihop benstöden på lyftselar med delade 
benstöd. 

Molift Strap Marker
Markering av vald lyftögla för lyftbanden till huvudstöd respektive benstöd. Märk ut de lyftöglor som 
valts vid den individuella utprovningen av lyftselen.
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Molift EvoSling tillbehör

Produkt (säljs i par) Storlek Art.nr
Molift EvoSling FlexiStrap, standard 15 x 95 cm 1723310
Molift EvoSling FlexiStrap, wide 25 x 95 cm 1723330

Molift EvoSling FlexiStrap
Undvik tunga lyft
Molift EvoSling FlexiStrap används för att enkelt och bekvämt lyfta ett ben eller en arm 
vid omvårdnad eller behandling.  Lyftbandet tillverkas i polstrad polyester och finns i två 
bredder. Det finns en ficka på den ena sidan av bandet som underlättar placeringen.

Produkt (säljs i par) Storlek Art.nr
Immedia SlingOn - Small 80 x 100 cm IM437/S
Immedia SlingOn - Medium 80 x 170 cm IM438
Immedia SlingOn - Large 120 x150 cm IM437

Immedia SlingOn
När brukaren inte kan vändas på sidan
Om man kombinerar en ”Immedia SlingOn” med en lyftsele, kan man placera lyftselen direkt under 
brukaren, dvs utan att först vända brukaren över på sidan.

Immedia SlingOn
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”Alla ska kunna leva ett fritt och oberoende liv och fullfölja sina drömmar 
oavsett fysiska omständigheter.”

Du hittar också nyheter och mer information på www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se


