Förflyttningssystem
Immedia 4Way Glide LPL och
Immedia 4Way Glide LPL Maxi

Immedia 4WayGlide System
Förflyttningssystem för brukare med begränsad rörlighet
Immedia 4WayGlide är ett förflyttningssystem för
vändning och förflyttning av brukare med mer omfattande
funktionshinder, hög vikt, smärtor eller trycksår.
Förflyttningssystemet består av två delar, en glidmadrass
och ett nylonlakan som fästs på madrassen. De glatta
ytorna gör vändning och förflyttning i alla riktningar
enklare. Vändningen kan utföras manuellt eller med
personlyft. En av de främsta fördelarna med 4WayGlide
förflyttningssystem är att det kan ligga kvar i sängen.

Låssystem (LPL)
En stor utmaning med förflyttningssystem som är
placerade i sängen är att förhindra att brukaren
oavsiktligt glider i sängen. Det unika låssystemet består
av luckor med lågfriktionsmaterial som täcker över
områden med högfriktion. Det innebär att när man
positionerar brukaren har man luckan stängd och nyttjar
lågfriktion och när brukaren är i position öppnar man
luckan och nyttjar högfriktion som förhindrar brukaren att
glida ned i sängen.

Den översta madrassen på
4WayGlide är utrustad med
handtag som kan fästas på en
personlyft för hjälp med att vända
tunga brukare.

Material med låg friktion tillåter kroppen att glida när huvudänden av
sängen höjs och risk för skjuv undviks.

Rekommenderad användning
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1. Med det unika låssystemet kan man enkelt
dra bort delen med lågfriktions-material och
brukaren kan säkert och bekvämt sitta i
sängen utan risk för att glida ner.

3. Immedia 4WayGlide förflyttningssystem
kan nu användas för att förflytta brukaren t ex
högre upp i säng.

2. När brukaren ska flyttas eller
ompositioneras drar man enkelt över delen
med lågfriktionsmaterial.

4. Även förflyttningar sidledes utförs nu
enkelt med en eller två vårdare.
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Möjligheter med 4WayGlide System
Immedia 4WayGlide system består av två delar, ett
nylonlakan som fästs på madrassen samt en glidmadrass
som läggs ovanpå nylonlakanet. Tillsammans utgör de
den kompletta lösningen.

Immedia
4WayGlide

Standardutförande på
4WayGlide System
Vårt standard nylonlakan har en
unik låsfunktion med en glidlucka
och antihalkmaterial längs sidorna.

IM85/200LPLNS

Standardutförandet av glidmadrassen har en utsida av
bomull/polyester. Handtag längs sidorna som ger bra
greppmöjlighet och som även kan kopplas till personlyft.

Alternativa nylonlakan

IM140/200LPL

Nylonlakan med en glidlucka och
utan antihalkkant längs sidorna
används lämpligast vid förflyttning
mellan två liggplatser.

För att få större flexibilitet används
nylonlakan med tre glidluckor och
antihalkmaterial längs sidorna.
IM85/2003LPL

IM85/200LPL

Alternativa glidmadrasser
Glidmadrassen har en mjuk fuktavvisande ovansida av
polyuretan och är enkel att torka av. Handtag på insidan
gör det möjligt att koppla glidmadrassen till en personlyft.
Immedia 4WayGlide Maxi är en glidmadrass för större
och tyngre brukare.
TwinSheet Glide är en glidmadrass med
inkontinensskydd. Handtagen på insidan ger ett bra
grepp och kan kopplas till personlyft. Glidmadrassen
är delbar för att förenkla vid personlig hygien.

IM140/200LPLG

IM4315

Användningsområden
• Förflyttningssystem för brukare med
begränsad rörlighet
• Förflyttningssystem för brukare med
hög vikt, smärtor eller trycksår
• Vändning
• Positionering
• Stöd vid förflyttning mellan två liggplatser
• Kan användas tillsammans med p
 ersonlyft

www.etac.se

Immedia 4WayGlide System
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Glidmadrass med mjuk
fuktavvisande yta.

BESKRIVNING

BREDD X LÄNGD
X HÖJD

Immedia 4WayGlide LPL

CM

~ Glidmadrass, bomull/polyester
~ Glidmadrass, polyuretan
~ Nylonlakan med antihalkkant och en glidlucka
~ Nylonlakan med glidlucka
~ Nylonlakan med antihalkkant och tre glidluckor
Immedia 4WayGlide LPL Maxi
~ Glidmadrass, bomull/polyester

140 x 200
140 x 200
85 x 200

IM140/200LPL
IM140/200LPLG
IM85/200LPLNS

OVANSIDA: Polyester/bomull eller polyuretan
INSIDA: Polyester, vävförstärkning
(endast Maxi)

85 x 200
85 x 200

IM85/200LPL
IM85/2003LPL

UNDERSIDA: Nylon som är antistatbehandlat
HANDTAG: Polyester

180 x 210

IM180/200LPL

POLSTRING: Polyester
NYLONLAKAN: Nylon

~ Glidmadrass, polyuretan
~ Nylonlakan med antihalkkant och en glidlucka
Tillbehör – Kilkudde Wedge
~ Med antihalköverdrag

180 x 200
110 x 200

IM180/200GLPL
IM110/200LPLNS

30 x 20 x 53

IM53NS

~ Med antihalköverdrag
30 x 20 x 80
~ Överdrag PU/bomull, vitt
140 x 220
Set – Immedia 4WayGlide LPL
~ Standard Set – innehåller IM140/200LPL + IM85/200LPLNS
~ Set med 3-glidluckor – innehåller IM140/200LPL + IM85/2003LPL
TVÄTTANVISNING
Kan torkas av med desinfektionsmedel.
Gäller ovansida av polyuretan.
Använd inte sköljmedel eller klorin.

ART. NR

SPECIFIKATIONER

Glidmadrass, LPL OCH Maxi

LÅSSYSTEM: Nylon med PU-beläggning

IM53/80NS
IM140/200PU
IM4309
IM4300

LPL

LPL Maxi

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

