
Immedia 2Move
Förflyttningsskiva för liggande förflyttning

Placera Immedia 2Move under 
halva patientens kropp. Placera 
patientens huvud och fötter på 
Immedia 2Move.

 Placera liggplatserna så nära 
varandra som möjligt. En vårdare 
lutar patienten en aning och 
skjuter patienten mot Immedia 
2Move medan den andra hjälper 
till genom att dra.

Ta bort Immedia 2Move-brädan 
när förflyttningen är slutförd.

Tips: Använd ett lakan eller 
draglakan mellan Immedia2Move 
och patienten för att minska risk 
för skjuv och för att få ett bra 
grepp.

Immedia 2Move förflyttningsskiva överbryggar 
avståndet och utjämnar vid behov höjdskillnader 
vid liggande förflyttning mellan två liggplatser. 
Förflyttningsskivan används för liggande förflyttning 
mellan sängar, mellan säng och duschvagn, säng och 
röntgenbord, bår till säng etc. 

Immedia 2Move är enkel att transportera och förvara 
tack vare den låga vikten på endast 1,5 kg och tack 
vare att den är vikbar. 
Den är lätt att bära och hänga upp tack vare handtagen.

Användningsområden
• Överbryggar avståndet vid liggande förflyttning  

mellan två liggplatser 
• Mellan sängar
• Mellan säng och duschvagn
• Mellan säng och bår, röntgenbord, operationsbord

Bekväma förflyttningar
Materialet är bekvämt för patienten att ligga på 
 under förflyttningen och ytan är enkel att rengöra och 
 desinfektera. 

Immedia 2Move används alltid i kombination med 
ett överdrag med låg friktion (tillbehör) som placeras 
runt brädan för att minimera friktion och underlätta 
förflyttningen.
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Immedia 2Move nylonöverdrag 
Överdrag med låg friktion som placeras runt 
skivan. Minimerar friktion och underlättar 
förflyttningen. Finns i tre olika storlekar.
Material: Nylon, vattentät.

Immedia 2Move engångsöverdrag
Plastöverdrag perforerat på rulle, grön. 
Finns i tre storlekar.
Material: PE-LD

Immedia 2Move Display
Smidig väggdisplay för förflyttningsskivan gör 
den alltid tillgänglig. Försedd med hållare för 
engångsöverdraget.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia 2Move förflyttningsskiva exklusive överdrag (cm)

Small 50 x 95 IM8050095
Large, vikbar 50 x 190 IM8050190
Large, ej vikbar 50 x 190 IM8150190
X-Large, bred vikbar 70 x 190 IM8070190

Set – Immedia 2Move och överdrag

Small Inkl. IM8050095 + IM4047 IM4319
Large Inkl. IM8050190 + IM4048 IM4318
Large, ej vikbar Inkl. IM8150190 + IM4048 IM4320
X-Large Inkl. IM8070190 + IM4049 IM4321

Tillbehör – Immedia 2Move (cm)

Överdrag Small Vattentätt, för IM8050095 51,5 x 79 IM4047
Överdrag Large Vattentätt, för M8050190 + IM8150190 51,5 x 161 IM4048
Överdrag X-Large Vattentätt, för IM8070190 71,5 x 161 IM4049
Överdrag Small  Engångs, perforerad 100 st/rulle. 60 x 100 IM4035
Överdrag Large Engångs, perforerad 40 st/rulle. 60 x 210 IM4034
Överdrag X-Large Engångs, 40 st. 80 x 210 IM4036
Väggdisplay Plats för en bräda samt hållare för engångsöverdrag IM4040

Specifikationer

2Move, förflyttningsskivor
Material: Plastazote

2Move överdrag

Material: nylon

2Move, engångsöverdrag

Material: PE-LD

Max. brukarvikt: 150 kg

Tillbehör

Large, vikbar
Immedia 2Move Large vikbar kan användas 
för alla liggande förflyttningar och är enkel att 
transportera och förvara.

Small
Immedia 2Move Small kan användas när 
patienten delvis är självständig med nedsatt 
rörlighet i antingen under- eller överkroppen. 

X-Large vikbar
X-Large vikbar är bredare än Large-versionen. 
Kan användas antingen för förflyttningar 
över större avstånd eller för större och tyngre 
patient.

Large, ej vikbar
Immedia 2Move Large, ej vikbar liknar  
Large vikbar, men kan inte vikas.

Varianter av 2Move

Kan torkas av med desinfektionsmedel.  


