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Immedia SlingOn
En glidmatta för applicering av lyftsele och positionering 

Immedia SlingOn är i första hand utformad för att 
underlätta applicering av en lyftsele i sängen utan att 
patienten behöver vändas eller flyttas. Immedia SlingOn 
består av två separata nylonglidmattor med extremt låg 
friktion och tryckknappar i hörnen som förhindrar att 
delarna glider isär. Handtag längs sidorna. 

Immedia SlingOn är ett utmärkt hjälpmedel för patienter 
som ofta behöver lyftas, tyngre patienter eller patienter 
som inte bör eller kan ligga på sidan vid applicering av 
en lyftsele. Dessutom kan den användas vid all slags 
positionering i sängen.

Immedia SlingOn placeras under patienten genom att 
den rullas ner under patienten. 

Den låga friktionen gör att lyftselen kan glida till rätt läge 
under patienten och vid behov justeras. När lyftselen är 
rätt placerad tas den övre delen av SlingOn bort.

SlingOn är perfekt när man vill applicera en lyftsele utan 
att behöva lägga patienten på sidan.

Obs! Patienten ska alltid lyftas i lyftselen, aldrig i 
Immedia SlingOn. Ta alltid bort den övre delen av 
Immedia SlingOn före lyftet.

1. Vik Immedia SlingOn från den korta sidan i steg om 20–30 cm. Rulla 
ut Immedia SlingOn under patienten stegvis. Det är viktigt att de båda 
vårdarna rullar ut Immedia SlingOn i samma hastighet.

2. När Immedia SlingOn är på plats ska lyftselen träs ned mellan 
Immedia SlingOns två lager. Dra lyftselen från huvudänden mot sätet i 
små steg. När lyftselen är rätt placerad tas den övre delen av Immedia 
SlingOn bort. Nu kan patienten lyftas.

Användningsområden
• Applicering av en lyftsele när patienten inte bör eller kan ligga på 

sidan 
• Minska friktionen under tryckpunkter
• Vändning
• Positionering 
• Förflyttning högre upp i sängen

Rekommenderad användning

Tips: Använd Immedia SlingOn på samma sätt som vanlig glidmatta. 
De två delarna är försedda med handtag vilket underlättar vid 
ompositionering.SlingOn kan även placeras nerifrån och upp.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SlingOn (cm)

Small MultiGlide med handtag 80 x 100 IM437/S
Medium MultiGlide med handtag 80 x 170 IM438
Large MultiGlide med handtag 120 x 150 IM437

Specifikationer

Material: nylon

Handtag: polyester

Tryckknappar

Max. brukarvikt: 300 kg

80°

     

Kan torkas av med desinfektionsmedel. Använd inte sköljmedel eller klorin.


