
Seler til positionering
De nye seler fra Ottobock
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Passer til mange 
kørestolsmodeller

Hofte-, bryst-, skulder- og fodseler
Til manuelle eller elektriske kørestole: De nye seler fra Ottobock stabilise-
rer brugeren og er af overbevisende førsteklasses kvalitet. 

Den høje kvalitet betyder, at elasticiteten bevares, når selerne spændes, så 
det bliver ved med at føles behageligt for brugeren. Komforten forbedres 
yderligere af behagelig polstring. Et stort udvalg af størrelser og lukninger 
sikrer, at det altid er muligt at tilpasse selerne individuelt til brugeren.

Fod- og ankelbespænding

Fod- og ankelbespænding

Str. Længde Varenr HMI.

XS
S
M
L
XL

155-200 mm
160-215 mm
175-230 mm
240-295 mm
295-340 mm

760110000210
760110000220
760110000230
760110000240  
760110000250

71632 
71633 
71634 
71635
71636 

Fod- og ankelbespænding stabiliserer brugerens fødder 
uden at begrænse bevægelsesfriheden.
• Stabiliserer brugerens fødder
• Kan vaskes på op til 60°C
• CE-certificeret
• Fås i 5 forskellige størrelser
• Monteringsbeslag medfølger
• Velcrolukninger sikrer fleksibel tilpasning til brugeren

Overblik over fordelene
•	Alle seler er justerbare
•	3 bryst- og skulderseler i forskellige størrelser
•	6 hofteseler med forskellige spænder
•	Fod- og ankelbespænding
•	Kan vaskes ved 60°C
•	CE-certificeret

Målet er klart: en serie af seler til fremme af en 
funktionel og stabil siddestilling i et enkelt 
design og høj kvalitet til en overkommelig pris. 
De nye seler fra Ottobock opfylder fuldt ud 
disse mål. 
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Hofteselen understøtter bækkenstillingen og fremmer 
dermed den korrekte fysiologiske stilling hos brugeren.
• Neoprenpuder med nylonbetræk
• Fås med plast- eller metallukninger
• Kan vaskes ved 60°C
• CE-certificeret
• Længde: Til børn 1 m / Til voksne 2 m
• Monteringsbeslag medfølger

Hofteseler

Hoftesele

Y-sele

2-punktssele med snaplås i plast, der 
kan justeres i begge sider

Mål
Rem, bredde 40 mm, længde 2 m
Polstring, længde 23 cm på hver side
Varenr. 760110000100
HMI nr. 71637

Hoftesele

2-punktssele med tryklås i metal, der 
kan justeres i den ene side

Mål
Rem, bredde 40 mm, længde 2 m
Polstring, længde 23 cm på hver side
Varenr. 760110000090
HMI nr. 71638

Hoftesele til børn

2-punktssele med snaplås i plast, der 
kan justeres i begge sider

Mål
Rem, bredde 25 mm, længde 1 m
Polstring, længde 15 cm på hver side
Varenr. 760110000110
HMI nr. 71651

4-punktssele med snaplås i plast, der 
kan justeres i begge sider

Mål
Rem, bredde 40 mm, længde 2 m
Polstring, længde 23 cm på hver side
Varenr. 760110000070
HMI nr. 71638

Y-sele
4-punktssele med tryklås i metal, der 
kan justeres i den ene side

Mål
Rem, bredde 40 mm, længde 2 m
Polstring, længde 23 cm på hver side
Varenr. 760110000060
HMI nr. 71640

Y-sele til børn

4-punktssele med snaplås i plast, der 
kan justeres i begge sider

Mål
Rem, bredde 25 mm, længde 1 m
Polstring, længde 15 cm på hver side
Varenr. 760110000080
HMI nr. 71652
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Bryst- og skulderselerne støtter overkroppen uden at 
begrænse bevægelsesfriheden.
• Neoprenpuder med nylonbetræk
• Kan vaskes ved 60°C
• CE-certificeret
• Kan lukkes op i siden eller ved skulderen
• Fås i forskellige størrelser
• Monteringsbeslag medfølger

Bryst- og skulderseler A

D

B
E

C

B

A

C

Konturformede puder giver brugeren 
bedre støtte og pasform. Midtersektio-
nen støtter overkroppen og holder den 
i opret stilling. Velegnet til kvinder.

Fordeler trykket over bryst og skulder, 
spænde med hurtigudløser i midten.

Optimal støtte til positionering

D

B

A

C

Sternumsele Y-form

S M L

A 225 mm 255 mm 260 mm
B 270 mm 330 mm 460 mm
C 130 mm 155 mm 200 mm
D 60 mm 60 mm 60 mm
E 130 mm 150 mm 200 mm

V. nr. 760110000150  760110000160  760110000170  
HMI 71653   71655   71656   

Sternumsele V-form

H-sele

S M L

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

V. nr. 760110000120    760110000130  760110000140  
HMI 71657    71658     71659    

S M L

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

V. nr. 760110000180  760110000190  760110000200  
HMI 71660    71661    71662    
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Wolturnus A/S - Skalhuse 31 - 9240 Nibe 
Telefon (+45) 9671 7170 - info@wolturnus.dk - www.wolturnus.dk


