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Immedia glidbrädor
Ett brett sortiment av lösningar för sittande förflyttningar

En glidbräda överbryggar kortare avstånd vid sittande förflyttning. Den låga friktionen på brädans ovansida gör 
det möjligt för patienten att förflytta sig självständigt eller med assistans. Glidbrädor är lämpliga att använda 
vid överflyttning mellan säng och rullstol, mellan rullstol/toalett/mobil toalettstol eller vid förflyttning i och ur 
bil. Alla brädor utom E-board Oval är försedda med antihalkytor på undersidan. När en glidbräda kombineras 
med en Immedia GlideCushion eller Immedia MultiGlide blir friktionen ännu lägre, vilket rekommenderas vid 
förflyttning med bar hud, exempelvis vid förflyttning till/från en duschstol eller toalett.

Immedia Butterfly
Immedia Butterfly är en lång, bred och stabil glidbräda. 
Den har urtag för rullstolshjulet och en halkfri yta på 
undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att 
den ligger stadigt på plats.

Immedia E-Board 
Immedia E-Board är en tunn glidbräda som är böjbar 
vilket underlättar placering och borttagning.

Immedia Butterfly glidvinge
Immedia Butterfly kan användas med en 
specialutformad ”glidvinge” – en glidmatta 
som monteras på glidbrädan. Glidvingen 
minskar friktionen ytterligare och glider med 
på brädan under hela förflyttningen.

E-Board med vikbar kant
Immedia E-Board har en kant på ena sidan 
som kan vikas uppåt och nedåt, vilket gör 
brädan mer robust och stabil. När kanten viks 
upp skyddar den mot rullstolens hjul. Finns i 
två längder, 60 och 75 cm.

E-Board Compact
En mindre och lättare glidbräda som 
enkelt kan tas med, passar mer aktiva och 
självständiga patienter. Immedia E-Board 
Compact finns i två längder, 45 och 60 cm.

Användningsområden
• Säng till rullstol/duschstol 
• Ut ur/in i bil 
• Mellan rullstol, stol, toalett, duschstol etc.

Rekommenderad användning
Placera Immedia Butterfly-brädan nära patienten och skjut 
in glidvingen under patientens ena sittben. Ta eventuellt bort 
ena sidans armstöd och fotplattor på rullstolen.

Om möjligt håller patienten i armstödet på den motsatta sidan 
för att hjälpa till att glida över till rullstolen. Använd Immedia 
PediTurn för att underlätta vridningen.

När förflyttningen är slutförd tas glidbrädan bort och 
rullstolens arm och fotstöd återställs.

Tips: Vid förflyttning med glidbräda ska man om möjligt se till 
att ytan man flyttar över till är placerad något lägre så att man 
på så vis kan ta hjälp av gravitationen.



Immedia Dolphin 
Immedia Dolphin är en stabil glidbräda som är 
specialutformad för förflyttning till en toalettstol. 
Glidbrädan har urtag för toalettstolen och rullstolshjulet 
samt antihalkmaterial på undersidan vilket underlättar 
positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats. 
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Immedia 3B-Board
Immedia 3B-Board är en stabil glidbräda med svängd 
form. Brädan kan placeras med den svängda delen 
vänd antingen framåt eller bakåt beroende på 
förflyttningssituationen och på vilka hinder som finns 
runt omkring, exempelvis rullstolens hjul. Har en halkfri 
yta på undersidan.

Immedia 3B-Board möjliggör med sin längd 
förflyttningar över längre avstånd. Lämplig vid 
förflyttning in i eller ut ur bil.

 Övriga användningsområden
• Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
• Stöd vid förflyttning av ben i och ur säng

Immedia E-Board Oval 

E-Board Oval har en låg friktion på båda sidor som 
underlättar vid placering och borttagning. 

Glidskiva E-Board Oval är lämplig vid överflyttning mellan 
två liggplatser och vid applicering av lyftsele. 

Placera lyftselen mellan skivorna för att minska 
friktionen. 

Immedia E-Board Oval L
E-Board Oval L är lämplig vid överflyttning 
 mellan två liggplatser och som hjälp vid 
 applicering av lyftsele. 

Immedia E-Board Oval S
E-Board Oval S är en liten glidskiva som kan 
användas till att flyttas bakåt i en stol eller vid 
applicering av bestöden på lyftsele.

Immedia E-Board Oval glidskiva
En glidskiva överbryggar kortare avstånd vid liggande 
överflyttningar. Den låga friktionen på skivans ovansida 
gör det möjligt att förflytta en patient mellan två liggplatser 
som t ex mellan två olika sängar eller mellan bår och säng. 

Placera gärna glidskivorna under ett draglakan och för 
att minska friktionen ytterligare använd t ex Immedia 
MultiGlide glidtyg mellan draglakanet och glidskivorna.

Den mindre modellen av glidskivorna kan användas till 
olika förflyttningar som t ex längre bak i stol eller som stöd 
för applicering av lyftselens benstöd.
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia E-Board (cm)

Small Compact, utan kanter, ej vikbar 20 x 45 IM410
Medium Compact, utan kanter, ej vikbar 25 x 60 IM408
Large vikbar, en kant 33 x 60 IM404
Lång vikbar, en kant 33 x 75 IM405
Large E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm 39 x 85 IM411
Small E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm 20 x 45 IM412

Immedia Butterfly (cm)

Glidbräda 32 x 66 IM401
Glidvinge L till glidbräda 35 x 40 IM4001
Glidvinge XL till glidbräda 35 x 47,5 IM4002

Immedia 3B - Board (cm)

Glidbräda med svängd form 23 x 77 IM403

Immedia Dolphin (cm)

Glidbräda för toalett L69 IM409

Specifikationer

Immedia E-board och 3B-board 3B-Board/E-Board & Dolphin

Material: polyetylen Max. brukarvikt: 150 kg 

Immedia Butterfly och Dolphin Immedia Butterfly

Material: glasfiber Max. brukarvikt: 250 kg

Immedia Butterfly glidvinge

Material, utsida och insida: nylon

Polstring: polyester 

“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

Avtorkning. Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med 
pH-värde 5 – 9 eller med 70 % desinfektionssprit.


