
HoverTech
Luftassisterade produkter för överflyttning 
och ompositionering av patienter 



Etac – Creating possibilities
Etac grundades 1973 och är en världsledande utvecklare 
och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel 
för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet 
är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för 
användare, deras familjer och vårdgivare. 

HoverTech - erbjuder lättanvända luftassisterade 
produkter för förflyttning och ompositionering som 
erbjuder en säkrare miljö för både patient och vårdgivare.
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Trygg och säker patientvård med  
HoverMatt® överflyttningssystem
HoverMatt luftassisterade överflyttningssystem gör det enklare att förflytta och 
ompositionera patienter, samtidigt som risken för skador minskar för vårdpersonalen. 
Ett konstant genomsläpp av luft under den uppblåsta enheten gör att kraften som krävs 
för att förflytta en patient, minskar med 80-90%. Det gör det möjligt för vårdpersonal att 
förflytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och överbelastning.

Trygg och säker patientupplevelse
• Den uppblåsta madrassen ger patienten en trygg, 

säker och stabil överflyttning, samt minskar risken 
för friktionsskador och smärta.

• Luftgenomsläpplig madrass för enpatientsbruk 
kan tryggt lämnas under patienten vid en kortare 
sjukhusvistelse.

Underlättar arbetet under hela 
vårdkedjan
• HoverMatt kan användas vid flera överflyttningar 

över hela sjukhuset – från akutmottagning, 
röntgenavdelning, operationsavdelning, 
intensivvård till vårdavdelningar.

Minskar arbetsrelaterade skador
• Luftassisterad teknologi har visat sig minska 

arbetsrelaterade skador och kostnader relaterade 
till sjukfrånvaro.

Minimerar risken för  
korskontaminering
• HoverMatt SPU för enpatientsbruk förbättrar 

patientsäkerheten genom att eliminera risken för 
korskontaminering från patient till patient.

• HoverMatt SPU följer den enskilda patienten 
och kasseras när patienten skrivs ut eller vid 
kontaminering.



HoverMatt® SPU
HoverMatt Single Patient Use (SPU) är en överflyttningsmadrass med luftgenomsläppligt material 
för enpatientsbruk.

Fördelar för både patient och vårdare
HoverMatt gör det enklare att förflytta och ompositionera 
patienter, samtidigt som säkerheten för både patienten 
och vårdpersonalen står i fokus. Ett konstant genomsläpp 
av luft under den uppblåsta enheten gör att kraften 
som krävs för att förflytta en patient minskar med 
80-90%. Detta gör det möjligt för vårdpersonal att 
förflytta patienter på ett säkert sätt utan tunga lyft och 
överbelastning. 

Genom att minska risken för personskador i samband 
med överflyttningar, minskar detta kostnader som är 
relaterade till sjukfrånvaro. 

HoverMatt SPU kan användas under hela vårdtiden – 
vid röntgen, MR, datortomografi med dokumenterat 
artefaktfri bildtagning samt i operationssalar. 

HoverMatt SPU följer den enskilda patienten och kasseras 
när patienten skrivs ut eller vid kontaminering.

Modell Antal Bredd x Längd x 
Höjd (mm)

Artikelnr

HoverMatt SPU-B 34” 10 860 x 1980 x 180 HM34SPU-B
HoverMatt SPU-B 39” 10 990 x 1980 x 180 HM39SPU-B
HoverMatt SPU-B 50” 5 1270 x 1980 x 180 HM50SPU-B

Max brukarvikt 544 kg 

Material (Latexfri): 
Överdel  Polypropylenefiber  
Underdel  Nylon 
Konstruktion:  Sys

 
 
 
Tillbehör: HTAir luftaggregat, artikelnr HTAIR-2300 

HoverMatt SPU kan inte tvättas. Kasseras vid kontaminering.

Fördelar
  Minskar skador för vårdpersonal – minskar kraften 

som krävs vid förflyttning av patienter med 80-90%

  Effektivisering av resurser – överflyttning kan ske 
med endast två vårdpersonal

  Den uppblåsta madrassen ger patienten en trygg, 
säker och stabil överflyttning, samt minskar risken 
för friktionsskador och smärta

 Single Patient Use (SPU) minskar risken   
 för korskontaminering samt kostnader och   
 logistik i samband med tvätt
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HoverJack®

HoverJack är en luftburen patientlyft för att förflytta patienter från ryggläge på golv till säng eller bår.

Maximal patientkomfort och säkerhet
HoverJack gör det möjligt för vårdpersonal att på ett säkert 
sätt lyfta patienter som har ramlat, utan assistans av ett 
lyftteam. HoverJack består av fyra kammare som fylls med 
luft i sektioner, vilket medför ett tryggt och säkert lyft av 
patienter från golv till säng eller till en bår.

HoverJack i kombination med HoverMatt överflyttnings-
system ger en säker lösning utan fysiska lyft.  
Det minimerar risken för skador, för både patient och 
vårdpersonal, samtidigt som det är tryggt och bekvämt för 
patienten. Efter att ha utfört ett lyft med HoverJack kan 
HoverMatt användas för att förflytta patienten till en säng 
eller bår.

Modell Antal Bredd x Längd x Höjd Artikelnr

HoverJack 1
810 x 1830 x 760 mm  
(höjd per kammare 190 mm)

HJ3202T

Max brukarvikt 544 kg

Material (Latexfri) 
Överdel:  Nylon Oxford 
Underdel:  Teflonbelagd polyester 
Konstruktion RF-svetsning

Tillbehör: HTAir luftaggregat, artikelnr HTAIR-2300 

Tvättinstruktioner
Mellan patientanvändningar bör HoverJack torkas av med en rengöringslösning för 
desinfektion av medicinsk utrustning. En 10:1 blekmedelslösning (10 delar vatten: en del 
blekmedel) eller desinfektionsservetter kan också användas.  
OBS: Rengöring med blekmedelslösning kan missfärga tyget

Fördelar
  Lyft i ryggläge förhindrar att patienten ådrar sig 

ytterligare skador efter ett fall

  Flexibel användning – kan användas i utrymmen där 
användning av golv- eller taklyftar inte är möjlig

  Teflonbelagd undersida – gör att patienter enkelt 
kan flyttas över olika underlag

  Förbättrar personalens effektivitet och säkerhet. 
Minskar antalet vårdpersonal som krävs för att lyfta 
en patient vid fall
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HTAIR® AIR SUPPLY
Luftaggregat för HoverTech luftassisterade överflyttningsprodukter.

Luftaggregatet erbjuder två luftflödeshastigheter och ett 
alternativ med gradvis luftfyllnad. Den gradvisa luftfyllnaden ger 
förbättrad patientkomfort, bland annat genom långsammare 
luftfyllnad för patienter som är otrygga och smärtpåverkade. 

Luftaggregatet kan användas till samtliga HoverTech produkter 
för att maximera effektiviteten. 
 

Fördelar
 Erbjuder två luftflödeshastigheter och ett 

 luftflödesalternativ med gradvis hastighet,   
 för otrygga och smärtpåverkade patienter

  Den gradvisa luftfyllnaden gör att vårdpersonalen har 
möjlighet att ompositionera patienten vid behov

  Kompakt med integrerat handtag för enkel transport

Modell Antal Bredd x Längd x Höjd (mm) Artikelnr
HTAir Air Supply 1 178 x 178 x 318 mm HTAIR-2300

Vikt 5,7 kg 
Material: ABS klassad UL94V-0/Rostfritt stål. Latexfri 
Strömingång: 230V, 50 Hz, 6A 
Livslängd: 5 år
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Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och 
hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda 
lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

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


