Immedia
Manuella förflyttningshjälpmedel
Produktguide

Etac - Creating Possibilities
Etac är en världsledande utvecklare och leverantör
av ergonomiska hjälpmedel och manuella
förflyttningshjälpmedel. Genom våra specialiserade
produktvarumärken, erbjuder vi funktionella
högkvalitativa produkter inom ett stort område för alla
stadier av livet. Oavsett om lösningen är för ett barn
eller en äldre person, är vårt mål att främja individens
förmågor och förbättra vårdgivarens arbetsförhållanden genom kvalitet, funktionalitet och design.

Immedia by Etac - erbjuder användarvänliga manuella
förflyttnings- och positioneringshjälpmedel som möjliggör
säkra och bekväma förflyttningar för både vårdgivare och
patient.
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Positionering liggande
Immedia SatinSheet System
Ett komplett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng

2Direction glidlakan

2Direction draglakan

4Direction draglakan

Börja med att placera ett 2Direction
glidlakan direkt på madrassen.
Glidlakanet har en glidyta (satin) med
låg friktion i mitten, vilket underlättar
självständig förflyttning i sidled och
vändning. Sidorna är av polyester/
bomull som ger högre friktion, vilket
minimerar risken för urglidning.

2Direction draglakan används till
patienter som är i behov av assistans
vid sidledes förflyttningar och
vändning i säng. Draglakanen är
utformade för att användas ovanpå
2Direction glidlakan.

4Direction draglakan används
till patienter som är i stort behov
av assistans och behöver hjälp
med förflyttning i alla riktningar.
Dessa draglakan är utformade för
att användas ovanpå 2Direction
glidlakan.

Varianter av 2Direction Glidlakan
Ett glidlakan kan placeras ovanpå en förebyggande eller behandlande madrass utan någon påverkan av
madrassens tryckavlastande förmåga.

2Direction Baslakan

•

Traditionell modell av lakan

Ett baslakan som bäddas in under madrassen.
Patienten ligger direkt på glidytan vilket minskar
friktionen, och gör det enklare för patienten att
röra och vända på sig.

•

Underlättar vändning

•

Finns i tre längder, fyra bredder
och för dubbelsäng

•

Enkelt att bädda i

•

Passar även på en tjockare
madrass

•

Rekommenderas när en
förebyggande och behandlande
madrass används

2Direction Corner
Glidlakan med resårband i hörnen som fästs runt
madrassens hörn. Lakanet är enkelt att bädda
i och rekommenderas när en tryckavlastande
madrass används.
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2Direction Fit

•

Dra-på-lakan

Dra-på-lakan med dragsko. Lakanet är försett
med ett glidområde som täcker hela sängens
bredd vid fotändan. Det gör det enklare att
förflytta benen i och ur sängen.

•

Dragsko för att spänna åt lakanet

•

Underlättar för benen att glida
i och ur sängen

2Direction Elastic Fit

•

Dra-på-lakan

Dra-på-lakan med resårband. Denna modell
har öppning i alla fyra hörnen så att slangen till
växeltrycksmadrassen kan träs igenom utan
besvär. Lakanet är försett med ett glidområde
som täcker hela sängens bredd vid fotändan. Det
gör det enklare att förflytta benen i och ur sängen.

•

Öppna hörn för slang till
växeltrycksmadrass

•

Underlättar för benen att glida
i och ur sängen

Varianter av Draglakan
Immedia draglakan är utformade för att användas ovanpå ett 2Direction glidlakan. 2Direction draglakan
används av vårdgivare för att assistera vid positionering i sidled. Draglakan 4Direction används för hjälp vid
positionering i alla riktningar.

Draglakan – 2Direction

•

Ränderna indikerar glidriktningen

Används för förflyttning i sidled eller vändning i
säng. Förhindrar att patienten glider uppåt eller
nedåt i sängen. Placeras ovanpå ett 2Direction
glidlakan.

•

Underlättar positionering i sidled

•

Tunt och luftigt draglakan

•

Finns i två längder

Draglakan – 4Direction

•

Mönsterränderna indikerar
glidriktningen

•

Mycket låg friktion för enkel
ompositionering

•

Finns i två längder

•

Kan användas tillsammans
med lyft

•

Finns i två längder

•

Med vätskespärr

•

Mycket låg friktion för enkel
ompositionering

•

Med bäddflikar

Ett 4Direction draglakan med en undersida av
satin som placeras ovanpå 2Direction glidlakan
och möjliggör förflyttning och positionering i alla
riktningar.

Draglakan – 4Direction med handtag
Lämpligt att använda tillsammans med lyft för
vändning i säng. Ett 4Direction draglakan med
en undersida av satin som placeras ovanpå
2Direction glidlakan och möjliggör förflyttning
uppåt och nedåt samt i sidled.

Draglakan – 4Direction med vätskespärr
Ett 4Direction draglakan med en ovansida med
vätskespärr och en undersida av satin. Placeras
ovanpå 2Direction glidlakan och möjliggör
förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. Finns i
två storlekar.
www.etac.se
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Draglakan – 4Direction med vätskespärr
och handtag
Lämpligt att använda tillsammans med lyft för
vändning i säng. Ett 4Direction draglakan med
ovansida med vätskespärr och en undersida av
satin. Placeras ovanpå 2Direction glidlakan och
möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i
sidled.

•

Med vätskespärr

•

Kan användas tillsammans
med lyft

•

Finns i två storlekar

•

Underlättar vid förflyttning i sidled

•

Underlättar vid förflyttning högre
upp i säng

SatinSheet Örngott
Örngottets mönster visar glidriktningen. Vid
placering med ränderna i sidled underlättar
kudden vid sidförflyttning. Placerat med ränderna
i längriktningen erhålls glidförmåga i alla
riktningar vilket underlättar vid förflyttning högre
upp i säng.

Immedia 4WayGlide System
Förflyttningssystem för vändning och förflyttning av patienter med begränsad rörlighet, smärta, trycksår eller
hög vikt.

Olåst

Låst

4WayGlide nylonakan

4WayGlide glidmadrass

Börja med att placera ett nylonlakan
direkt på sängens madrass.
Nylonlakanet är försett med ett grönt
glidområde med låg friktion. Vissa
modeller har också ett grått område
med hög friktion och fungerar som
broms. Nylonlakanet har resårband
i hörnen som fästs runt sängens
madrass.

Placera en till 4WayGlide
glidmadrass ovanpå nylonlakanet
för förflyttning i alla riktningar.
Glidmadrassen har handtag på
undersidan vilket ger bra grepp
vid förflyttning. Vänding kan
utföras manuellt eller med hjälp
av lyft. Madrassen är även försedd
med hörnremmar som fästs runt
madrassen för att förhindra att
patienten glider.

4WayGlide nylonlakan är utformat
för att användas under 4WayGlide
glidmadrass och fungerar inte
ensamt.
Finns i flera varianter.

4WayGlide glidmadrass är utformad
för att användas ovanpå 4WayGlide
nylonlakan och fungerar inte ensamt.

TwinSheet4Glide glidmadrass
– med vätskespärr
När vätskespärr krävs placeras en
TwinSheet4Glid glidmadrass ovanpå
nylonlakanet. Glidmadrassen har
handtag på undersidan vilket ger bra
grepp vid förflyttning.
Twinsheet4Glide glidmadrass är
utformad för att användas ovanpå
4WayGlide nylonlakan och fungerar
inte ensamt.
Finns i två varianter.

Glidmadrassen finns i tre storlekar
– mini, midi eller maxi
6
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4WayGlide nylonlakan
Används alltid tillsammans med en glidmadrass. Ligger kvar i sängen och underlättar vändning eller förflyttning
av patienten. Kan placeras ovanpå en förebyggande och behandlande madrass utan någon påverkan av
madrassens tryckavlastande förmåga.

Nylonlakan
Enkelt nylonlakan utan låsfunktion och utan
antihalkkanter på långsidorna. Kan användas
när det inte finns något behov av att förhindra
att patienten glider ur sängen eller när maximal
glidyta önskas.

•

Utan låsfunktion

•

Underlättar vid förflyttning
mellan två liggplatser

Nylonlakan med antihalkkanter på
långsidorna

•

Utan låsfunktion med
antihalkkanter på långsidorna

Nylonlakan utan låsfunktion men med
antihalkkanter på långsidorna. Kan användas
när det finns behov av att förhindra att patienten
glider ur sängen.

•

Minimerar risken att glida ur
sängen

•

Finns i tre storlekar för mini,
midi eller maxi

Nylonlakan med en låslucka

•

En låslucka

Nylonlakan med en låslucka under sittdelen
och utan antihalkkanter på långsidorna. Kan
användas när det finns behov av att förhindra att
patienten glider nedåt i sängen vid sittande.

•

Minimerar risken att glida
nedåt i sängen

•

Underlättar vid förflyttning
mellan två liggplatser

•

En låslucka

•

Minimerar risken att glida
nedåt eller ur säng

•

Finns i två bredder

Nylonlakan med en låslucka och
antihalkkanter på långsidorna
Nylonlakan med en låslucka under sittdelen och
antihalkkanter på långsidorna. Kan användas
när det finns behov av att förhindra att patienten
glider nedåt eller ur säng.

Nylonlakan med två låsluckor och
antihalkkanter på långsidorna

www.etac.se

•

Två låsluckor

Kan användas när det finns behov av att förhindra
att patienten glider ur sängen. Det finns inget lås
på den del som är placerad under stussen för att
förhindra skjuv eller friktion när patienten sitter i
sängen.

•

Antihalkkanter på långsidorna

•

Minimerar risken att glida
nedåt eller ur säng

Nylonlakan med tre låsluckor och
antihalkkanter på långsidorna

•

Tre låsluckor – valfritt att använda
ett, två eller tre lås

Detta är det mest komplexa nylonlakanet.
Systemet kan låsas på flera olika sätt. Kan
användas när det finns behov av att förhindra att
patienten glider nedåt eller ur sängen.
Rekommenderas ej för ensam vårdare.

•

Antihalkkanter på långsidorna

•

Minimerar risken att glida
nedåt eller ur säng

•

Finns i två bredder

Positionering liggande
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Varianter av 4WayGlide glidmadrass
Förflyttningssystem för vändning och förflyttning av patienter med begränsad rörlighet, smärta, trycksår eller
hög vikt.

4WayGlide glidmadrass
– polyester/bomull
Standardversionen av 4WayGlide glidmadrass
har en ovansida av polyester/bomull och en
undersida av nylon. Handtagen på undersidan
av glidmadrassen ger ett mycket bra grepp. Kan
även fästas på lyftbygeln för använding med lyft.

•

Med handtag för bättre grepp

•

Kan användas med lyft

•

Finns i 2 bredder och 3 längder

•

Enkel att torka av

•

Med handtag för bättre grepp

•

Kan användas med lyft

•

Finns i 2 bredder

4WayGlide glidmadrass i polyuretan
4WayGlide glidmadrass har en ovansida av
polyuretan och en undersida av nylon. Ytan
rengörs enkelt genom avtorkning. Handtagen
på undersidan av glidmadrassen ger ett mycket
bra grepp. Kan även fästas på lyftbygeln för
använding med lyft. Finns också i bredare modell,
ett alternativ för större och tyngre patienter.

Immedia TwinSheet4Glide
Immedia TwinSheet4Glide är en glidmadrass med vätskepärr för patienter med stort omvårdnadsbehov.

Immedia TwinSheet4Glide lång
Med en ovansida av mikrofiber och ett
absorberande mellanlager, lämplig för patienter
med inkontinensproblem. Handtagen på
undersidan ger bra grepp och gör det möjligt att
använda madrassen tillsammans med lyft. Skall
alltid kombineras med ett nylonlakan.

Immedia TwinSheet4Glide tvådelad
Patienten kan vändas på sidan för sårvård eller
personlig hygien. Nederdelen kan enkelt tas bort
och bytas ut om den blir smutsig. Kan användas
tillsammans med lyft. Skall alltid kombineras med
ett nylonlakan.
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•

Med vätskepärr

•

Full längd

•

Kan användas med lyft

•

Med vätskespärr

•

Tvådelad

•

Lämplig vid sårvård eller
personlig hygien
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Immedia MultiGlide glidmatta
Immedia MultiGlide är lämplig när det finns behov av att minska friktionen under tryckpunkterna.
Till exempel vid vändning och ompositionering i säng och vid överflyttning mellan säng och rullstol.

Immedia MultiGlide SG
•

Låg-låg friktion

•

Tubformad

•

För många olika situationer

Immedia MultiGlide SG rulle

•

Låg-låg friktion

Ett glidtyg på rulle med låg friktion på båda sidor.
Tyget kan klippas till i önskad längd.

•

10 meter lång och 150 cm bred

•

Kan klippas till i önskad storlek

•

Hög-låg friktion

•

Tubformad

•

Vattentät

Immedia MultiGlide med handtag

•

Hög-låg friktion

Tubformad glidmatta med hög friktion på utsidan
och låg friktion på insidan. Handtagen är i första
hand utvecklade för förflyttning uppåt och nedåt
i säng.

•

Handtag för att underlätta
förflyttning uppåt/nedåt i säng

•

Vattentät

En glidmatta med låg friktion på båda sidor.
Lämplig för alla typer av förflyttningar då man
vill minska friktionen under tryckpunkterna.
Friktionen är låg på både in- och utsidan vilket
minskar friktionen maximalt. Denna modell
rekommenderas i de flesta fall.

Immedia MultiGlide
En tunn, tubformad glidmatta med låg friktion
på insidan och hög friktion på utsidan. Den höga
friktionen på utsidan säkerställer att glidtyget
ligger kvar under patienten vid förflyttning
och fungerar även som en vattentät barriär.
Rekommenderas vid förflyttningar i våta miljöer.

Immedia MultiGlide Single Patient Use
Ett glidtyg för enpatientsbruk med låg friktion på båda sidor som minskar risken för korskontaminering och
infektion. Kan användas för förflyttning i säng, mellan säng och rullstol, på operationsbordet eller vid röntgen.

www.etac.se

Immedia MultiGlide SPU

•

Låg-låg friktion

Det tunna glidtyget ger minskad friktion under
tryckpunkter vilket minskar risken för skjuv.
Dessutom minskar belastningen på vårdpersonal.
Ska kasseras om den är nedsmutsad eller om
den inte längre används av samma patient.

•

Enpatientsprodukt – används
endast till en patient

•

Reducerar risken för infektion

•

Finns i flera olika storlekar

Positionering liggande
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Immedia In2Sheet
Ett draglakan med en ovansida med vätskespärr och en undersida som har låg friktion. Minskar friktionen i
sidled och lakanet är därför lämpligt vid vändning av en inkontinent patient med nedsatt rörlighet.

Immedia In2Sheet
Detta draglakan placeras direkt ovanpå ett vanligt
bomullslakan. Draglakanet har en undersida av
satin och låg friktion vänd nedåt. Detta minskar
friktionen i sidled och lakanet är därför lämpligt
vid vändning av en patient med nedsatt rörlighet
och som har behov av vätskespärr.

•

För patienter med nedsatt
rörlighet och behov av vätskespärr

•

Vändning i säng

•

Handtag på sidorna

•

Minimerar friktion under
tryckpunkter

•

För vändning och förflyttning
högre upp i säng

•

Kan användas av sjävständiga
patienter

Immedia TurningMattress

•

Underlättar vändning i säng

Produkten placeras ovanpå den vanliga
madrassen och patienten kan ligga kvar på
produkten. Den låga friktionen på insidan gör det
enklare för en patient med nedsatt rörlighet att
självständigt vända sig i sängen.

•

Kan ligga kvar i sängen
under patienten

•

Kan användas av självständiga
patienter

Immedia glidmatta och vändmadrass
För vändning och ompositionering

Immedia GlideCushion
Används för vändning i säng, förflyttning uppåt
eller nedåt i säng och överflyttningar från säng till
rullstol. Kan användas som stöd vid förflyttningar
som utförs självständigt eller med assistans. Kan
kombineras med ett vattentätt nylonöverdrag.
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Positionering sittande
Immedia vridplattor
Immedias vridplattor är särskilt lämpliga som stöd vid överflyttning i och ur en bil eller säng. Kan även användas
på stol för att komma bättre intill vid bord.

Immedia EasyTurn

•

En mjuk vridplatta som gör det enklare för
patienten att ta sig in i och ut ur en bil eller i och
ur en säng. Vridplattan är enkel att placera och
använda.

Gör det enklare att ta sig
in i och ut ur en bil eller säng

•

Underlättar rotation

•

Enkel att placera och använda

Immedia AutoTurn

•

Gör det enklare att ta sig in i
och ut ur en bil eller säng

•

Underlättar vridning och
ändring av sittläge

•

Minimerar belastningen på fötter,
knän, höfter och rygg

En vridplatta som underlättar för en patient att
ta sig in i och ut ur en bil. Den låga friktionen
underlättar för patienten att vrida sig och ändra
sittläge i bilstolen och belastningen på fötter,
knän, höfter och rygg minskar. Immedia AutoTurn
fästs runt stolsryggen med hjälp av ett bälte.

Immedia OneWayGlide gliddyna
Gliddyna för enklare positionering i sittande. Immedia OneWayGlide glider lätt i en riktning och bromsar i den
andra.

Immedia OneWayGlide Velour

•

Tubformad

En tubformad gliddyna med ovansida av velour.
Skön att sitta på, placeras på en textilyta.

•

Yta av velour

•

Glider i en riktning

•

Öppen lång gliddyna

•

Glider i en riktning

•

Handtag för bra grepp
vid assistans

Immedia OneWayGlide Long Velour
En lång och öppen gliddyna med handtag och
en ovansida av velour. Längden på dynan gör att
patienten kan flytta sig längre bak i stolen flera
gånger utan att behöva placera om gliddynan.
Handtagen ger ett bra grepp för vårdaren vid
assistans.
www.etac.se
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Immedia OneWayGlide Long med
knytband Velour

•

Glider i en riktning

En lång och öppen gliddyna med handtag och
en ovansida av velour. Längden på dynan gör att
patienten kan flytta sig längre bak i stolen flera
gånger utan att behöva placera om gliddynan.
Knytbanden används för att fästa gliddynan vid
rullstolens underrede.

•

Handtag för bra grepp
vid assistans

•

Knytband för att fästa gliddynan
vid rullstolens underrede

Immedia OneWayGlide Velour Pad

•

Ett lager

En enkel gliddyna med ovansida av velour som är
lämplig att placera direkt på en textilyta.

•

Velour yta

•

Glider i en riktning

Immedia OneWayGlide antihalk

•

Hög friktion

En tubformad gliddyna med antihalkmaterial på
utsidan som greppar mot alla material. Kan vid
behov kombineras med polyuretanöverdrag.

•

Kan användas på alla underlag

•

Glider i en riktning

Överflyttning sittande
Immedia vridplattor för placering på golv
Vridplattor för placering på golvet underlättar sittande överflyttning. Vridplattan är lämplig när patienten inte kan
flytta med fötterna i samband med sittande överflyttning.
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Immedia PediTurn Soft

•

För patienter utan skor

En mjuk vridplatta som är lämplig när patienten
inte bär skor. Tack vare antihalkytan på båda
sidorna ligger den stadigt på plats.

•

Överflyttning mellan sittplatser

•

Minimerar belastning i knän
och anklar

•

För patienter med skor

Immedia PediTurn Hard

•

Överflyttning mellan sittplatser

En hård vridplatta som är lämplig när patienten
bär skor.

•

Minimerar belastning i knän
och anklar

Överflyttning sittande
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Immedia glidbrädor, glidskivor och glidmatta
En glidbräda överbryggar kortare avstånd vid sittande överflyttning. Den låga friktionen på brädans ovansida gör
det möjligt för patienten att förflytta sig själv eller med assistans.

Immedia E-Board med vikbar kant

•

Robust, lång och stabil

Glidbrädan 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.

•

Med en vikbar kant för att
skydda mot rullstolshjulet

•

Finns i två längder, 60 och 75 cm

Immedia E-Board Compact

•

För den mer oberoende patienten

En mindre och lättare glidbräda som enkelt kan
tas med, passar mer aktiva och självständiga
patienter.

•

Låg vikt och lätt att bära

•

Finns i två längder, 45 och 60 cm

•

Bred och stabil

En 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.

•

Kan användas med glidvinge
för ytterligare glidfunktion

•

Lämplig för tyngre patienter,
max brukarvikt 250 kg

Immedia 3B-Board

•

Möjliggör överflyttningar
över längre avstånd

•

Svängd form för bättre
placering av patienten

•

Lämplig vid överflyttning
i och ur bil

•

Överflyttning till toalett
eller hygienstol

•

Robust och stabil

•

Urtag för rullstolshjulet

•

Flexibel och smidig - endast 3 mm

•

För horisontella överflyttningar
och ompositionering

•

För applicering av lyftsele

Immedia Butterfly

En lång och stabil glidbräda med svängd form.
Brädan kan placeras med den svängda delen
vänd antingen framåt eller bakåt beroende på
vilka hinder som finns runt omkring, exempelvis
rullstolens hjul.

Immedia Dolphin
En stabil glidbräda som är specialutformad för
överflyttning 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.

Immedia E-Board Oval L
En tunn glidskiva som används vid överflyttning
mellan två sängar, vid applicering av lyftsele
och ompositionering. Glidskivan är flexibel med
en slät yta och låg friktion på båda sidor som
underlättar vid placering och borttagning.

www.etac.se

Överflyttning sittande
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Immedia E-Board Oval S

En tunn och liten glidskiva, används för att
flytta en patient längre bak i rullstol eller för
applicering av benstöd på lyftsele. Glidskivan har
en låg friktion på båda sidor som underlättar vid
placering och borttagning.

Immedia Swan
En öppen glidmatta med handtag. Den är lämplig
vid överflyttningar mellan säng och rullstol
eller i och ur bil. Kan användas med eller utan
glidbräda.

•

Lätt att applicera

•

För ompositionering

•

För applicering av benstöd
på lyftsele

•

Kan användas med eller
utan glidbräda

•

Lämplig vid överflyttningar
mellan säng och rullstol

•

Lämplig vid överflyttningar
i och ur bil

Överflyttning liggande
Immedia 2Move förflyttningsskiva
Överbryggar avståndet och utjämnar vid behov höjdskillnader vid liggande överflyttning mellan två liggplatser.
Används alltid i kombination med ett överdrag med låg friktion för att underlätta överflyttningen.

Immedia 2Move
Förflyttningsskivan överbryggar avståndet och
utjämnar vid behov höjdskillnader vid liggande
överflyttning mellan två liggplatser.

Tillbehör:
Immedia 2Move nylonöverdrag
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•

Låg vikt - lätt att transportera
och förvara

•

Finns i flera storlekar,
både som vikbar och ej vikbar

•

Finns i flera olika storlekar

Överdrag med låg friktion som placeras runt
förflyttningsskivan. Minimerar friktion och
underlättar överflyttningen.

•

Vattentät

•

Minimerar friktion

Tillbehör:
Immedia 2Move engångsöverdrag

•

Engångsöverdrag

Plastöverdrag med låg friktion som placeras
runt förflyttningsskivan. Minimerar friktion och
underlättar överflyttningen. Perforerad på rulle.

•

Minimerar friktionen

•

Skyddar förflyttningsskivan
från smuts

Överflyttning liggande

Immedia | by Etac

Tillbehör:
Immedia 2Move Display

•

Gör förflyttningsskivan
lätt tillgänglig

Smidig väggdisplay för förflyttningsskivan gör
den alltid tillgänglig. Försedd med hållare för
engångsöverdraget.

•

Hållare för engångsöverdraget

•

Ger en mjuk och bekväm
liggande överflyttning

•

Kan användas vid vändning i säng

•

Mjukt polstrad i bomull/polyester

•

Vattentät

Immedia TransferMattress
Polstrad glidmadrass för liggande överflyttning

Immedia TransferMattress
Underlättar vid liggande överflyttning mellan två
liggplatser, till exempel mellan sängar, mellan säng
och duschvagn, säng och röntgenbord etc. Kan
även användas vid vändning i säng, exempelvis
från ryggläge till magläge.

Tillbehör:
Immedia TransferMattress nylonöverdrag

•

Minimerar friktionen

•

Immedia TransferMattress kan kompletteras med
ett överdrag i vattentät nylon.

Skyddar Immedia TransferMatress
från smuts

•

Finns även engångsöverdrag
av plast

•

Flexibel och smidig - endast 3 mm

•

För horisontella överflyttningar

Immedia glidskiva
En glidskiva överbryggar kortare avstånd vid liggande överflyttning.

Immedia E-Board Oval L
En tunn glidskiva som används vid överflyttning
mellan två sängar. Glidskivan är flexibel med
en slät yta och låg friktion på båda sidor som
underlättar vid placering och borttagning.

www.etac.se

Överflyttning liggande
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För stöd och support
Hjälpmedel för stöd och support
Lösningar för stöd och support samt hjälp vid aktivering och förflyttning.

Immedia SupportBelt
Vårdbältet är ett användbart hjälpmedel när
patienten behöver stöd vid uppresning eller
nedsättning, stöd vid gåträning eller assistans vid
överflyttning mellan två sittplatser. De diagonala
handtagen ger vårdaren ett ergonomiskt grepp.

Immedia Sling
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•

Stöd vid uppresning/nedsättning

•

Stöd vid gåträning

•

Många handtag möjliggör
ett bra grepp

Fungerar som vårdarens förlängda arm, vilket
gör det möjligt för vårdaren att erbjuda stöd och
hjälp och samtidigt upprätthålla en ergonomisk
arbetsställning och ett bra grepp utan att inkräkta
på patientens personliga utrymme.

•

Stöd vid förflyttning högre
upp i säng

•

Stöd vid uppresning/nedsättning

•

Assistans vid positionering i stol

Immedia SmartMove

•

Kan användas som stöd vid förflyttning från
sittande till stående, högre upp i säng eller längre
bak i stol. Insidan har ett antihalk material för att
förhindra att den glider ur position.

Stöd vid förflyttning högre
upp i säng

•

Stöd vid uppresning/nedsättning

•

Assistans vid positionering i stol

Immedia BedString

•

Stöd upp till sittande i säng

Sängbandet är huvudsakligen avsett för att hjälpa
en aktiv patient att ta sig upp till sittande ställning
i sängen. I sittande läge kan patienten ta tag i
handtaget och luta sig framåt vid applicering av
lyftsele, placering av kuddar eller vid påklädning.

•

Många handtag ger möjlighet
att hitta ett ett bra grepp

•

Fästs lämpligast vid fotändan
av sängen

Stöd och support

Immedia | by Etac

Speciallösningar
Hjälpmedel för speciallösningar
Hjälpmedel som är användbara vid olika förflyttningssituationer

Immedia MultiGlide Glove

•

Små lägesförändringar

Kan användas i många olika situationer såsom
små lägesförändringar, förflyttningar samt
utslätning av skrynkliga lakan eller klädesplagg.
Kan även användas för att motverka skjuv vid
förflyttningar.

•

”Handcheck” på
antidecubitusdynor och
antidecubitusmadrasser

•

Motverkar skjuv

•

Stöd vid förflyttning högre
upp i säng

•

Hjälpmedel för ensam vårdare

•

Minimal kraftansträngning

•

För enkel applicering av lyftsele i sängen utan att
behöva flytta patienten. Perfekt för patienter med
smärta, tyngre patienter eller patienter som inte
bör eller kan ligga på sidan.

Applicering av lyftsele när
patienten inte bör eller kan
ligga på sidan

•

Minska friktionen under
tryckpunkter

•

Vändning och positionering

Immedia MiniBoard

•

Lyft från golv

Förflyttningsbår lämplig vid lyft från golv när
personlyft inte kan användas. Den styva
bottenplattan i kombination med den glatta ytan
förenklar placeringen under patienten.

•

Finns med huvudstöd för säker
och bekväm överflyttning

•

Finns i flera storlekar

•

Fungerar som stöd vid sidoläge

•

Olika vinklar på sidorna för att
passa olika situationer

•

Finns i två längder

Immedia OneManSling
Genom att fästa den ena änden av slingan i
sängens huvudgavel kan en ensam vårdare
flytta patienten högre upp i sängen med minimal
kraftansträngning. Multiglide glidmatta eller
Immedia SatinSheet 4Direction placeras under
patientens tryckpunkter, för att minimera
friktionen.

Immedia SlingOn

Immedia Wedge
En kilformad positioneringskudde som ger stöd så
att patienten kan ligga kvar på sidan vid vila eller
för att underlätta omvårdnad. Överdraget har en
antihalkyta som håller positioneringskudden på
plats oavsett underlag.
www.etac.se

Speciallösningar
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Immedia Rescue
Ett evakueringslakan som finns på plats under
madrassen. Vid brand kan den användas för
att snabbt evakuera en sängliggande patient
inklusive hela madrassen. Materialet är
brandsäkert.

•

För evakuering i nödsituationer

•

Finns på plats under madrassen

Immedia NonSlip Metervara

•

För att öka friktionen

Ett antihalkmaterial med hög friktion som klipps
till i önskad storlek. Rullens bredd är 150 cm och
den finns i två längder, 5 eller 30 meter.

•

Klipp till önskad storlek

•

Placeras under mattallriken
för att hålla den på plats

Sitt- till stående
Uppresningsstöd
Ergonomiska plattformar för aktiva förflyttningar från sittande till stående. Funktionell och säker design som
minskar risken för skador för både patient och vårdgivare. Lämplig i hemsjukvård och i vård- och sjukhusmiljö.

Molift Raiser Pro
En överflyttningsplattform som tillåter patienten
att använda sin egen muskelkraft med naturligt
rörelsemönster. Perfekt i trånga utrymmen och
för korta överflyttningar som från säng till rullstol,
duschstol eller toalett.

Etac Turner Pro
En vridplatta med funktionell design för säker
överflyttning med stödhandtag. Möjliggör en
bra arbetsställning för vårdaren och minimerar
risken för skador i samband med överflyttningen.
Främjar patientens naturliga rörelsemönster.
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Speciallösningar

•

Stöd vid överflyttning från säng till
rullstol, duschstol och toalett

•

Minskar skaderisk för patient
och vårdgivare

•

Lätt att manövrera

•

Säker överflyttning
med stöd i stående

•

Få och enkla inställningar

•

Perfekt för trånga utrymmen

Immedia | by Etac
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Sitt- till stående
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