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1. Hjullyft 
 
ISO-kod: 123603 Hjullyft för överflyttning av sittande person 
Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare 
förflyttning/överflyttningshjälpmedel. 
 

Birdie Evo 
 
Leverantör: Invacare www.invacare.se 
 
Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 450mm med 
snabbkoppling, bygeln kan rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar 
handkontroll. Lyften är utrustad med 100mm hjul. Lyften kan fällas ihop och monteras upp igen 
utan behov av verktyg. Vid behov kan lyftarmen tas isär från underredet utan verktyg.  
 
Tillbehör: 2-punktsbyglar 350, 550 mm med snabbkoppling. 
4-punktsbyglar 350, 450, 550 mm med snabbkoppling. 
Våg med snabbkoppling. Övriga tillbehör se webbsida. 

 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 8 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.  
Produkten kräver årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning. 

 
Max brukarvikt: 180kg 

 
Vikt: 40 kg Lyftintervall: 41,5–166,0 cm 
Bredd: 64 cm  Längd: 122 cm 
 
Inköpspris: 7078:-  
 

  

http://www.invacare.se/
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2. Hjullyft för brukare med hög vikt 
 
ISO-kod: 123603 Hjullyft för överflyttning av sittande person 
Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare 
förflyttning/överflyttningshjälpmedel. 
 

Vega 505EE 
 
Leverantör: Handicare www.handicare.se 
 
Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 600mm, bygeln kan 
rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar handkontroll. Lyften är utrustad 
med 100mm hjul. Lyften har ett stort lyftintervall. 
 
Tillbehör: 2-punktsbygel 340mm och 450mm 
4-punktsbygel Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning. 
 
Max brukarvikt: 230kg 

 
Vikt: 42,8 kg Lyftintervall: 23–176,5 cm 
Bredd: 67 cm Längd: 121 cm 
 
Inköpspris: 10128:- 
 

  

http://www.etac.se/
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3. Mobil stålyft 
 
ISO-kod 123604 Mobil lyft för överflyttning av en stående person 
Användningsområde: Förskrivs till person som kan stå men inte klarar uppresning och 
överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.  
 

ISA Plus 
 
Leverantör: Invacare www.invacare.se 
 
Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med fotplatta, underbensstöd och lyftarm.  
Underbenstödet kan ställas i höjd och lyftarm kan ställas i längd för olika brukarlängder, 140-
190cm. Lyftselen ingår inte i standardutförandet. 
 
Tillbehör: Lyftsele Stand Assist storlek S, M och L inköpspris 404:- 
Vadband med spänne. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 8 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer 
Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning. 
 
Max brukarvikt: 180 kg 
 
Vikt: 49kg 
Bredd: 64cm Längd: 122cm (för underredet) 
 
Inköpspris: 8802:- exkl lyftsele 
 

 
 
 
  



  
 

 

6. Sele med delade benstöd axelhög rygg 
 
ISO-kod: 123621 Sele till hjälpmedel för att lyfta personer 
Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft. 
 

Basic sele 
 
Leverantör: Human Care www.humancare.se 
 
Beskrivning: Lyftselen kan användas i de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter. 
Lyftselen finns i polyester och polyesternät och storlekar Junior S, Junior M, S, M, L och 
XL 
 
Tillbehör: Övriga tillbehör se websida 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 1-5 år enligt leverantörens riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 250kg 
 
Inköpspris: 395:-  
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7. Övriga lyftselar 
 
ISO-kod: 123621 Sele till hjälpmedel för att lyfta personer 
Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft. 
 
Leverantörer:  
Etac www.etac.se 
Guldmann www.guldmann.se 
Handicare www.handicare.se 
Human Care www.humancare.se 
Invacare www.invacare.se 
Liko www.liko.se 
 
 
Beskrivning: I denna grupp ingår de flesta av ovan nämnda leverantörers selar.  
För mer information om vilka selar som avtalats, priser och leveranstider se 
www.kfsk.se/hjalpmedel 
 
I första hand ska avtalad sele med delade benstöd axelhög rygg, Human Care 
Basicsele i material polyester alternativt polyesternät, förskrivas. 
 
Vid inköp av övriga selar sker valet enligt följande: 
 
1. Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och 
identifierar den/de lyftselar som uppfyller brukarens behov. 
 
Om mer än en lyftsele uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på: 
 
2. Handhavandet av lyftselen. Lyftselen skall vara så utformad att möjlighet att göra fel vid 
användning minimeras. 
 
Om mer än en lyftsele kvarstår tittar förskrivaren på 
 
3. Leveranstid i förhållande till behovet. Därefter väljs lyftsele med lägst pris. 
 


