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80° Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. 
Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

Tvättråd

Immedia Sling
Förflyttningshjälpmedel med många funktioner

1. Immedia Sling är försedd med handtag som är till stor hjälp för 
vårdare. När Immedia Sling används tillsammans med MultiGlide eller 
liknande produkter med låg friktion skapas en säker arbetsmiljö vid 
ompositionering av en patient i sängen.

2. En ensam vårdare kan själv förflytta en patient högre upp i sängen 
genom att använda Immedia Sling på det sätt som visas på bilden.

3. En eller två vårdare kan 
flytta patienten längre bak i en 
stol genom att försiktigt flytta 
patienten från sida till sida.

Immedia Sling är ett förflyttningshjälpmedel med många 
funktioner som kan användas i många olika situationer. 

Immedia Sling har handtag och fungerar som en 
förlängning av armarna 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.

Immedia Sling är ett flexibelt hjälpmedel som kan 
användas som stöd vid många typer av förflyttningar som 
till exempel förflyttning högre upp i sängen, mellan två 
sittplatser etc. Immedia Sling har fyra handtag på varje 
sida. Insidan är försedd med antihalkmaterial vilket gör 
att patienten kan känna sig trygg under förflyttningen.  
Utsidan har låg friktion för att underlätta vid förflyttning 
och borttagning.

Användningsområden
• Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
• Säng till rullstol, stol etc. 
• Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig 
• Längre bak/fram i stol/rullstol

Rekommenderad användning

Tips: När två vårdare samarbetar 
är det viktigt att man ger den 
andra vårdaren tydliga signaler 
om när han/hon ska trycka på 
eller dra.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia Sling (cm)

Lång, 2 x 4 handtag 16 x 190 IM428
Kort, 2 x 4 handtag 16 x 120   IM428K

Specifikationer

Baksida: nylon Polstring: polyester

Insida: nylon med polyuretan beläggning Handtag: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg
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