
 

 
 

 
 
 

  
 

 

                                                                         

 

Beställningsguide för Bodypoints selar till
AQUATEC Ocean, Ocean Vip och Ocean Dual VIP

Bröstsele till AQUATEC Ocean & Ocean VIP

Höftbälte till AQUATEC Ocean

Höftbälte till AQUATEC Ocean VIP / Ocean dual VIP

Höftbälte med Fixspänne

Art.nr Storlek
HB215XS-A1	 X-Small
HB215S-A1	 Small
HB215M-A1	 Medium
HB215L-A1	 Large

Höftbälte med Fixspänne

Bröstsele “åtdrag fram”

Art.nr Storlek
HB215XS-A1	 X-Small
HB215S-A1	 Small
HB215M-A1	 Medium
HB215L-A1	 Large

Art.nr Storlek
SH210S-A1	 Small
SH210M-A1	 Medium
SH210L-A1	 Large
SH210XL-A1	 X-Large

Art.nr Fästdetalj
Q911	 Förlägningsband	(2st)	Ordinarie axelband ersätts med dessa.
HW303	 Rörsvep	(2+2st)
FS134	 Bandlås	25mm	(2st)

Art.nr Fästdetalj
HW310	 Rörklämma	(2st)

OBS! Medföljande trekantsändbeslag skall EJ användas.
Övriga komponenter som behövs ingår i höftbältet.

Övriga komponenter som behövs ingår i höftbältet.

Andra bröstselar från HEA får användas. Dessa måste alltid ha “åtdrag fram”. Förlägningsband enligt ovan krävs.

Mät från höftkam till hösftkam och välj storlek med 
hjälp av tabellen.

	 XS	 13–23cm

	 S	 18–28cm

	 M	 23–38cm

	 L	 33–48cm

Måttabell för höftbälteMåttabell för bröstsele




XS	 24-28cm

S	 28-33cm

M	 33-41cm

L	 41-48cm

XL	 48-56cm

Om axelbredden hamnar mellan två storlekar, väg då 
in faktorer som förändringar i vikt, växt och klädsel.
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Monteringsråd - HEA Bodypoint höftbälte och bröstsele på Aquatec Ocean 
eller Aquatec Ocean Vip.
Viktigt! Utprovning och montering av bälten och selar skall utföras av fackkunniga personer med ledning av anvisning-
ar som följer med produkterna och med tillägg av dessa råd. Då blir kombinationen förenlig med produkternas avsedda 
bruk enligt lagen om medicintekniska produkter. All CE-märkning skall finnas kvar.

Ocean
Höftbälte: Montera höftbältet på det inre av de två parallella rören under sitsen med 

rörklämma HW310-25 och trekantsändbeslag och sölja. 
Bröstsele: Montera en bröstsele med åtdrag fram, med rörsvep och bandlås. För att 

kunna fästa de bakre banden i bandlås och rörsvep använd förlängningsband  

art. nr. Q911 . Bröstsele får inte användas utan höftbälte.

Ocean Vip
Höftbälte: Montera bältet med en sölja runt det bakre vertikala rörets övre del .
Bröstsele: Montera en bröstsele med åtdrag fram, med rörsvep och bandlås. För att 

kunna fästa de bakre banden i bandlås och rörsvep använd förlängningsband  

art. nr. Q911  &  Bröstsele får inte användas utan höftbälte.

Tel. 031 15 73 20
Fax  031 15 50 81

E-mail: info@heamedical.se
Web: www.heamedical.se

Tel. 0371 58 84 00
Fax  0371 17 090
info@dolomite.se
www.dolomite.se

Trekantsändbeslag, 
FS113 (38 mm), FS114 
(50 mm), sölja 

Rörklämma, HW310-25

Dessa komponenter har använts:

Höftbälte Bröstsele

Bröstsele Höftbälte



 







Sölja, FS123 (38 mm), 
FS124 (50 mm)

Rörsvep, HW303,  
bandlås med lock, 
FS134 (25 mm).

Förlängningsband Q911

Bröstsele - nedre band
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