
EasyBelt och FlexiBelt används vid sittande överflyttning eller för att ge 
stöd till brukare som står eller går.
SystemRoMedics EasyBelt och FlexiBelt används när man assisterar en bru-
kare som ska resa sig eller sätta sig eller ta sig från rullstolen till sängen, toa-
letten eller bilen. Båda modellerna finns i flera storlekar.  FlexiBelt, hug är en 
ny version med en patentsökt design som gör att bältet ”kramar om” brukaren 
istället för att glida upp.

Original-
modeller

Och en ny 
kramande 

version

Bälten som ger stöd



Stabil, skodd kant 
ger ökad slitstyrka.

Handtagen är ergonomiskt 
utformade för att ge möjlighet 
till bästa tänkbara 
grepp.

Förstärkta sömmar på 
utsatta ställen.

Insidan är antihalkbehandlad för att bältet ska sitta 
säkert på plats utan att glida.

Spännremmen är stabil och lätt 
att justera.

Ett fast grepp 
i midjan är ofta allt som behövs.
I många förflyttningssituationer är en stabil och hjälpande hand precis det som behövs. SystemRoMedics vård-
bälten, EasyBelt och FlexiBelt, används när brukaren skall resa sig eller sätta sig eller förflytta sig från rullstolen 
till sängen, toaletten eller bilen. Det handlar om lite handfast stöd och hjälp när det behövs som bäst.

Fasta grepp i två versioner
Bältet, som placeras runt brukarens midja eller höfter, har ett flertal 
stabila handtag, både vertikala och horisontella, vilket gör det möj-
ligt för medhjälparen ett ta ett fast grepp i många olika situationer. 
Vårdbältet finns i två modeller. EasyBelt har en insida av PU-belagd 
nylon och kan därför användas i miljöer där fukt och väta förekom-
mer eller när det finns speciella hygienkrav. FlexiBelt har en mjuk 
insida av polyestersammet som gör att bältet är mycket behagligt 
att bära.

Kombinera vårdbältet med andra hjälpmedel vid 
tunga förflyttningar
Vid tunga och komplicerade förflyttningar kan man enkelt och med 
fördel använda vårdbältet i kombination med andra hjälpmedel. Sit-
tande överflyttningar blir lättare med lite extra hjälp av en glidmatta 
som EasySlide eller en glidskiva som EasyGlide. EasyBelt och Flexi-
Belt gör livet lättare både för brukare och för medhjälpare samtidigt 
som de bidrar till positiv samvaro och samarbete i många vardags-
situationer.

FlexiBelt



FlexiBelt har en mjuk insida som 
gör vårdbältet bekvämt.

EasyBelt
EasyBelt har en insida av PU-belagd 
nylon som inte glider mot kläderna 
och som motstår fukt och vatten.

FlexiBelt
FlexiBelt har en mjuk insida av 
polyestersammet som gör att 

bältet är mycket behagligt att bära.

EasyBelt och FlexiBelt används för att ge stöd åt 
en brukare som står eller går. Det handlar om lite 
handfast stöd och hjälp när det behövs som bäst.

Snabbspännet är starkt, säkert och lätt 
att öppna, stänga och dra åt.

Yttermaterialet av slitstark nylon 
ger maximal livslängd.

Både vertikala och 
horisontella handtag ger 

medhjälparen ett bra grepp 
i alla lägen.

FlexiBelt, hug
FlexiBelt, hug har en ny, patentsökt 
design som gör att bältet ”kramar 

om” brukaren istället för att glida upp.

Nyhet



Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200 
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

©
 H

an
d

ic
ar

e 
A

B
 1

1
0

2
1

6
 -

 w
w

w
.h

an
d

ic
ar

e.
co

m

EasyBelt och FlexiBelt används vid sittande överflyttningar eller som stöd när brukaren står och går. Yttermaterial: nylon. Material på insidan: FlexiBelt, 
polyestersammet och EasyBelt, fuktavvisande PU-belagd nylon. EasyBelt rekommenderas för miljöer med speciella hygienkrav medan FlexiBelt har en yta som 
är mjukare och behagligare mot kroppen. SupportStraps är ett multifunktionellt tillbehör som används för att ge brukaren extra stöd och säkerhet i samband 
med gå- och ståträning samt överflyttning med SystemRoMedics vårdbälten, uppresningshjälpmedel och överflyttningsplattformar. SupportStraps kan användas 
som grenband till EasyBelt och FlexiBelt. De förhindrar då effektivt att vårdbältet glider uppåt vid förflyttning eller gåträning.

Art. nr. Produkt  Storlek Mått Midjemått   Handtag

6012 EasyBelt  XS  75 cm  45–70 cm  5 st
6013  EasyBelt  S 105 cm 60–100 cm   7 st
6014  EasyBelt  M  120 cm  70–120 cm  9 st
6015  EasyBelt  L  135 cm  100–160 cm   11 st

6023  FlexiBelt  S  105 cm 60–100 cm  7 st
6024  FlexiBelt  M 120 cm 70–120 cm  9 st
6025  FlexiBelt L  135 cm  100–160 cm  11 st
6026  FlexiBelt  XL  150 cm 115–175 cm   13 st

6072 FlexiBelt, hug  XS  75 cm 45–70 cm   5 st ( 3 + 2 rörliga )
6073  FlexiBelt, hug  S  105 cm 60–100 cm  7 st ( 4 + 3 rörliga )
6074  FlexiBelt, hug  M 120 cm 70–120 cm   9 st ( 5 + 4 rörliga )
6075  FlexiBelt, hug L  135 cm 100–160 cm   11 st ( 6 + 5 rörliga )
6076  FlexiBelt, hug XL  150 cm 115–175 cm  13 st ( 7 + 6 rörliga )

Tillbehör

6061  SupportStraps En storlek  

PRODUKTSPECIFIKATION

EasyBelt och FlexiBelt kan med fördel kombineras med många av våra övriga förflyttningshjälpmedel. Besök gärna www.handicare.se för mer information.

FlexiBelt, hug
FlexiBelt, hug är en ny version av SystemRoMedics klassiska FlexiBelt. FlexiBelt, hug har en ny, patentsökt design med rörliga, horisontella 
handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet ”kramar om” brukaren istället för att glida upp under olika förflyttningssituationer. Med 
FlexiBelt, hug kan medhjälparen ge ännu mer stöd utan att anstränga sig mer. Den nya designen gör hela jobbet själv.

Nyhet!


