
Immedia SatinSheet
Ett komplett system av glidlakan  
och draglakan



Immedia SatinSheet System
Komplett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng

1. Med 4Direction kan du varsamt förflytta patienten högre upp i 
sängen med minimal ansträngning. Förflyttningssystemet är enkelt att 
använda då det alltid ligger på plats i sängen.

2. Patienten vänds enkelt på sidan med hjälp av draglakan.

Rekommenderad användning

Tips!
För att undvika rotation av ryggen vid positionering i säng, placera 
samma fot och hand (t.ex. höger fot och höger hand) i främre läget.

Användningsområden
• Förflyttningssystem för självständiga patienter eller  

patienter med behov av assistans 
• Vändning i säng 
• Positionering i säng 
• Förflyttning högre upp i säng 
• Kan användas i kombination med lyft

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur SatinSheet-systemet används.

Immedia SatinSheet System är utformat för att lättare 
förflytta en patient i sängen, oavsett patientens behov 
av assistans. Förflyttningssystemet bidrar till att minska 
belastningen på vårdarens rygg och förebygger därmed 
arbetsskador. Det gör också förflyttningen mindre 
tidskrävande och kan innebära att färre vårdare behövs.

• Minimerar risken för att patienten utsätts för 
skjuvsår, eftersom SatinSheet-lakanen minskar 
risken för friktion och därmed också risken för 
skjuv. Uppfyller behoven alltifrån helt självständiga 
patienter till patienter som behöver full assistans.

• Eftersom lakanen alltid ligger på plats i sängen blir 
det mer bekvämt för patienten och också enklare att 
ändra läge, flytta eller vända på patienten.

• SatinSheets kan placeras ovanpå en tryckavlastande 
madrass utan någon påverkan av madrassens 
tryckavlastande förmåga.
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Maxi – Extra bred
För bredare sängar eller 
dubbelsäng. Lämpligt för patienter 
som ligger i mitten av en bredare 
säng eller för bariatriska patienter. 
Kan kombineras med draglakanet 
2Direction eller 4Direction. Finns i 
längderna Mini, Midi och Maxi.

Vad består SatinSheet System av?
Systemet har två huvuddelar: glidlakan och draglakan.

Storlekar på glidlakanet
För användning i en enkelsäng av standardtyp För användning i en bredare säng eller dubbelsäng

2Direction glidlakan
Börja med att placera ett 2Direction glidlakan 

direkt på madrassen. Glidlakanet har en 
glidyta (satin) med låg friktion i mitten, vilket 

möjliggör självständig förflyttning i sidled. 
Sidorna är av polyester/bomull som ger 

högre friktion, vilket minimerar risken för att 
patienten glider ur sängen.

2Direction draglakan
2Direction draglakan används för patienter 

som är i behov av assistans vid sidledes 
förflyttningar och vändning i säng. 

Draglakanen är utformade för att användas 
ovanpå glidlakanet. 

4Direction draglakan
4Direction draglakan används för 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. 

Mini 
Glidytan sträcker sig från axlarna till knäna eller 
från höfterna till vaderna. Denna storlek är avsedd 
för självständiga eller delvis självständiga patienter. 
Används till patienter med nedsatt rörlighet i vissa 
delar av kroppen. Om patienten behöver hjälp med 
att flytta eller vända sig bör glidlakanet användas i 
kombination med draglakan 2Direction. 

Midi 
Glidytan sträcker sig från huvudet till knäna eller 
från höfterna till fötterna. Denna storlek är avsedd 
för patienter med nedsatt rörlighet som delvis är 
i behov av assistans. Om patienten behöver hjälp 
med att flytta eller vända på sig ska glidlakanet 
användas i kombination med ett draglakan 
2Direction eller 4Direction.

Double 
För dubbel- och kingsize-sängar. 
Glidområdet är placerat på ena 
sidan av lakanet. Kan kombineras 
med draglakan 2Direction eller 
4Direction.

Maxi 
Glidytan sträcker sig över hela sängens längd.
Används då patienten även behöver hjälp med att 
flytta ben/fötter. 
Kan kombineras med draglakanet  
2Direction eller 4Direction

Storlekar på glidytan i satin
Glidyta i satin: satinets bredd väljs utifrån  
patienten och/eller sängens bredd.

• Smal: 60/65 cm satin
• Standard: 70 cm satin
• Bred: 85 cm satin
• Extra bred: 90/96 cm satin
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2Direction Baslakan
Ett baslakan som kan bäddas in runt 
madrassen. Patienten ligger direkt på glidytan 
vilket minskar friktionen, och gör det enklare 
för patienten att röra och vända på sig.

2Direction Fit
Dra-på-lakan med dragsko. Lakanet är försett 
med ett glidområde som täcker hela sängens 
bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare 
för benen att glida i och ur sängen.

2Direction Corner 
Lakan med resårband i hörnen som fästs 
runt madrassens hörn. Lakanet är enkelt 
att fästa för en ensam vårdare och fungerar 
bra på tjockare madrasser eller när en 
tryckavlastande madrass används.

2Direction Elastic Fit
Dra-på-lakan med resårband. Denna modell 
har öppning i alla fyra hörnen så att en slang 
kopplad till t ex en växeltrycksmadrass kan 
träs igenom utan besvär. Lakanet är försett 
med ett glidområde som täcker hela sängens 
bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare 
för benen att glida i och ur sängen.

Varianter av 2Direction Glidlakan
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Varianter av Draglakan
Draglakan – 2Direction
Detta draglakan används för förflyttning i 
sidled eller vändning i säng. Förhindrar att 
patienten glider uppåt eller nedåt i sängen. 
Placeras ovanpå ett glidlakan.

Draglakan – 4Direction
Ett draglakan med en undersida av satin som 
placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör 
förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.

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

Draglakan – 4Direction med 
inkontinensskydd
Ett draglakan med ovansida av 
inkontinensskydd och en undersida av satin. 
Placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör 
förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. 
Finns i två storlekar.

Draglakan - 4Direction med 
inkontinensskydd och handtag
Lämpligt att använda tillsammans med lyft
för vändning i säng. Ett draglakan med 
ovansida av inkontinensskydd och en 
undersida av satin. Placeras ovanpå 
glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt 
och nedåt samt i sidled. Finns i två storlekar.

Örngott
Örngottets mönster visar glidriktningen. Vid 
placering med ränderna i sidled  underlättar 
kudden vid sidförflyttning. Placerat med 
ränderna i längriktningen erhålls 4-vägs-glid 
vilket underlättar vid förflyttning högre upp i 
säng.



80°
Tvättråd
Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. 
Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Använd inte sköljmedel eller klorin.
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SatinSheet glidlakan 2Direction  
(glidytan i satin)

(cm)

Mini 2D (glidyta 60 x 105 cm – liten) 195 x 105 IM4133S        
Mini 2D (glidyta 70 x 105 cm – standard) 195 x 105 IM4108S        
Mini 2D (glidyta 85 x 105 cm – bred) 230 x 105 IM4175S
Mini 2D (glidyta 96 x 105 cm – dubbel) 230 x 105 IM4178S
Midi 2D (glidyta 60 x 140 cm – liten) 200 x 140 IM4119S        
Midi 2D (glidyta 70 x 140 cm – standard) 200 x 140 IM4113S        
Midi 2D (glidyta 85 x 140 cm – bred) 230 x 140 IM4176S
Midi 2D (glidyta 96 x 140 cm – dubbel) 230 x 140 IM4179S
Maxi 2D (glidyta 60 x 200 cm – liten) 200 x 200 IM4181S
Maxi 2D (glidyta 70 x 200 cm – standard) 200 x 200 IM4114S        
Maxi 2D (glidyta 85 x 200 cm – bred) 230 x 200 IM4177S
Maxi 2D (glidyta 96 x 200 cm – dubbel) 230 x 200 IM4180S        
Double 2D (glidyta 60 x 200 cm på en sängsida) 280 x 200 IM4122S        
Maxi 2D Fit (glidyta 70/90 x 200 cm) 90 x 200 IM4112S        
Maxi 2D Elastic Fit (glidyta 70/90 x 200 cm) 90 x 200 IM4142S
Mini 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 105 cm) 85 x 200 IM4126S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 140 cm) 85 x 200 IM4157S
Midi 2D Small Corner resår i hörn (glidyta 67 x 173 cm) 90 x 173 IM4167S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 80 x 140 cm) 105 x 200 IM4158S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 90 x 140 cm) 120 x 200 IM4187S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 200 cm) 85 x 200 IM4107S        
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 80 x 200 cm) 105 x 200 IM4147S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 90 x 200 cm) 120 x 200 IM4137S

Immedia SatinSheet Draglakan 2Direction

Draglakan Mini 200 x 100 IM4116S
Draglakan Midi  200 x 140 IM4118S

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction 

Midi 4D (glidyta 147 x 140 cm)  200 x 140 IM4115S        
Midi 4D med handtag (glidyta 147 x 140 cm)  200 x 140 IM4115SH
Maxi 4D (glidyta 147 x 200 cm) 200 x 200 IM4121S        
Maxi 4D med handtag (glidyta 147 x 200 cm) 200 x 200 IM4121SH  
Maxi 4D Wide med handtag (glidyta 200 x 200 cm) 300 x 200 IM4131SH

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction  
med inkontinensskydd

(cm)

Mini med vingar (glidyta 85x90 cm) 185 x 90 IM4110S        
Mini med vingar + handtag (glidyta 85x90 cm) 185 x 90 IM4110SH
Midi med vingar (glidyta 120x140 cm)  220 x 140 IM4140S        
Midi med vingar + handtag (glidyta 120x140 cm)  220 x 140 IM4140SH    

Immedia SatinSheet 2Direction Örngott

Örngott   70 x 60  IM4117S

Immedia SatinSheet Set

Mini 2D 70 cm + draglakan 2D 100 cm IM4108S + IM4116S IM4201S
Midi 2D 60 cm + draglakan 2D 140 cm IM4119S + IM4118S IM4205S
Midi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm IM4113S + IM4118S IM4200S
Midi 2D 70 cm + draglakan 4D 140 cm IM4113S + IM4115S IM4204S
Maxi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm IM4114S + IM4118S IM4202S
Maxi FIT 2D + draglakan 4D 140 cm IM4112S + IM4115S IM4203S
Corner 2 D + draglakan 4D 140 cm  IM4107S + IM4115S IM4211S

Matcha efter färg     
Följ färgkodningen för att hitta draglakan som bäst matchar  motsvarande glidlakan.  
Mini storlek = . Midistorlek = . Maxistorlek = .  
De produkter som har ett plustecken, kan ej användas separat, utan kombineras med ett 
2Direction glidlakan.

Specifikationer
Tyg: 55% bomull/45% polyester 
Satin: Polyester 

Max. brukarvikt: 200 kg
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“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


