Keuzehulp in-bed-glijsysteem						
Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklakens. De lakens blijven in bed liggen waardoor je fysieke
belasting voor de zorgverlener voorkomt en het meer comfort biedt voor de cliënt. Voor elke fase is er een oplossing, van
zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning. Ontdek welk glij- en treklaken het beste bij de situatie van uw cliënt past
met behulp van onderstaande keuzehulp. De keuzehulp biedt een selectie van de meest gangbare glij- en treklakens uit
het Immedia assortiment.

Fase 1: cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed
Hoe verplaatst de cliënt zich in bed bij het zijwaarts draaien?
Afzetten met voeten

Schuiven met voeten

			

		1. SatinSheet Basislaken Maxi Corner

SatinSheet Basislaken Midi
			Corner

		Basislaken over volledige lengte matras.

			Basislaken met katoenen
			voeteneinde waarmee cliënt
			
met de voeten kan afzetten.
							
							
							
			EIM4157S

		EIM4107S
		2. SatinSheet Basislaken Fit
		 Satijnen hoeslaken waarmee cliënt 		
		

ook de benen gemakkelijk in en uit bed kan

		 schuiven.

		 EIM4112S

Fase 2: zorgverlener of mantelzorger helpt cliënt
De cliënt kan in alle richten verplaatst worden

Is absorberend glijmateriaal nodig?
Nee

Ja

SatinSheet SET INCO

SatinSheet SET

1x SatinSheet Basislaken
1x 4D Treklaken Midi In2Sheet

1x SatinSheet Basislaken		
1x 4D Treklaken Midi		

SatinSheet SET EXTRA
1x SatinSheet Basislaken
2x 4D Treklaken Midi

EIM4231SRCNL

EIM4240S

EIM4237S

Los bijbestellen									

									

Inco					Normaal				
Basislaken Maxi Corner:
EIM4107S		
Basislaken Maxi Corner: EIM4107S		
4D Treklaken Midi In2Sheet: EIM4140SH
4D Treklaken Midi:
EIM4115SH
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Fase 3: cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners
Is absorberend glijmateriaal nodig?
Ja

Nee

			

TwinSheet4Glide Set		
			De incontinentieuitvoering
			
van het in-bed-glijsysteem
			
voor mensen met ge-		
			
reduceerde mobiliteit,
			
pijn of drukplekken. 		
			
Verplaatst in alle richtingen.
							
			EIM4317

		
4WayGlide Set				
		Een in-bed-glijsysteem 			
voor clienten met gereduceerde 		
		
mobiliteit, pijn of drukplekken.		
		
Verplaatst in alle richtingen.		
							
							
							
		EIM4309

							
Basis laken						
							
•EIM85/200LPLNS,
Nylon sheet( normaal matras 80-90 cm breed)
•EIM110/200PLNS,
Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

							
Basis laken						
							
•EIM85/200LPLNS,
Nylon sheet( normaal matras 80-90 cm breed)
		
•EIM110/200PLNS,
Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

Treklaken						
			
•EIM150/200N,
Twinsheet 4Glide pad Long(normaal matras 80-100 cm breed)

Treklaken							
		
			
•EIM140/200LPL,
Maxi matras (normaal matras 80-100 cm breed)			
•EIM180/200LPL,						
Maxi matras (extra breed matras 100-120 cm breed)

Accessoires
Positioneringswig
•EIM53/80NS (lang)

MultiGlide Gloves
• EIM35

•EIM53NS (kort)

			

		
SatinSheet Kussensloop
• EIM4117S

			

					Advies & training 					
												
				John Walker 		
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