
Immedia TwinSheet4Glide
Bäddsystem med inkontinensskydd lämplig för vändning och förflyttning

TwinSheet4Glide System
Immedia TwinSheet4Glide är en glidmadrass som 
lämpar sig för vändning och positionering av inkonti-
nenta patienter med stort omvårdnadsbehov. Immedia 
TwinSheet4Glide finns i två versioner – fullängdsversion 
och tvådelad där nederdelen kan tas bort vilket under-
lättar vid vård av trycksår, hygienrutiner, påklädning 
eller byte av sängkläder.

Användningsområden
• Vändning och positionering
• Stöd vid sidoläge 
• Personlig hygien, sårvård och påklädning 
• Förflyttning högre upp i säng
• Liggande förflyttning
• Kan användas i kombination med en lyft

Vad består TwinSheet4Glide av?
Systemet består av två delar: ett nylonlakan och en absorberande glidmadrass.

Absorberande glidmadrass
Glidmadrassen används för att underlätta förflyttning i alla riktningar. 

Glidmadrassen har handtag på undersidan vilket ger bra grepp vid 
förflyttning.

Nylonlakan
Börja med att placera ett 4WayGlide nylonlakan direkt på madrassen. 
Nylonlakanet är försett med en glidyta med låg friktion vilket gör det 

enkelt att placera glidmadrassen på plats. 
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För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se
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Box 203, 334 24 Anderstorp
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia TwinSheet4Glide – glidmadrass (cm)

Lång Absorberande glidmadrass 150 x 200 IM150/200N
Överdel Absorberande glidmadrass. För komplett tvådelad beställ set. 150 x 75 IM150/75N
Nederdel Absorberande glidmadrass. För komplett tvådelad beställ set. 150 x 140 IM150/140N

Immedia 4WayGlide – Nylonlakan (cm)

LPL Utan antihalkkanter 85 x 205 IM85/200
 Med antihalkkanter 85 x 205 IM85/200NS
 Med antihalkkanter 90 x 205 IM90/200NS
 Med 1 lås och utan antihalkkanter 85 x 205 IM85/200LPL
 Med antihalkkanter med 1 lås 85 x 205 IM85/200LPLNS
 Utan antihalkkanter med 2 lås 85 x 200 IM85/2002LPL
 Utan antihalkkanter med 3 lås 85 x 200 IM85/2003LPL
LPL Maxi   Antihalkkanter med 1 lås 110 x 200 IM110/200LPLNS
LPL Maxi   Antihalkkanter med 3 lås 120 x 200 IM120/2003LPL

Set – Immedia TwinSheet4Glide

Tvådelad glidmadrass Inkl. IM150/75N + IM150/140N IM4315
Tvådelad glidmadrass + 1 lås      Inkl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPL IM4312
Tvådelad glidmadrass + 3 lås      Inkl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPL IM4314
Lång + 3 lås Inkl. IM150/200N + IM85/2003LPL IM4316
Lång + 1 lås Inkl. IM150/200N + IM85/200LPLNS IM4317

Specifikationer

Absorberande glidmadrass

Ovansida: mikrofiber (polyester)

Polstring: 80 % polyester/20 % viskos

Skyddsbarriär: polyuretan

Överdrag: polyuretan

Undersida: nylon

Handtag: polyester

Absorbering: 2 000 ml/m²

Nylonlakan

Material: nylon

Lås: nylon

Max. brukarvikt: 200 kg

Lång
Immedia TwinSheet4Glide med en ovansida 
av mikrofiber och ett absorberande 
mellanlager passar perfekt för patienter 
med inkontinens. Den långa versionen är 
i fullängd. Handtagen på undersidan ger 
bra grepp och gör det möjligt att använda 
madrassen tillsammans med lyft. Skall alltid 
kombineras med ett nylonlakan.

Tvådelad 
Immedia TwinSheet4Glide finns även i en två-
delad version. 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.

Rekommenderad kombination 
Immedia 4WayGlide nylonlakan

Läs mer på sidan 14

Varianter av TwinSheet4Glide

Tvättskydd för kardborrefäste 
Fästes på handelen av kardborrefästet till 
TwinSheet4Glide vid tvätt eller torktumling för 
att unvika att damm eller ludd fastnar. 

Tillbehör

Tillbehör                   (cm)      Art.nr
Tvättskydd för  
kardborrefäste,  
handel, 2 st  

5 x 50 IMLWS50

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


