
Glidlakan SatinSheet 
2D Elastic Fit  formsytt: 
Öppning i hörn för 
ex. slang från en växel 
madrass.

Etiketterna beskriver 
användningsområdet 
och har fått QR koder 
som kan användas för 
ytterligare information.

Gliddraglakan 
SatinSheet 
 4Direction 
nu även med 
handtag, för 
att använda 
tillsammans med 
en lyft.

Nya modeller

Finns i flera storlekar för enkelsängar och för större sängar och/eller dubbelsängar

Mini Midi Maxi Maxi Double

För själv
ständiga 
brukare

För brukare 
som är i behov 
av assistans

För brukare som 
är helt beroende 
av assistans

För större säng För dubbelsäng

Dessa tre storlekar finns i fyra olika bredder 
på satindelen.

Det ska finnas ett glidlakan som passar för alla olika omvårdnadsbehov, från självständiga brukare till de som är helt beroende av 
 assistans. De ska också passa in såväl i hemmet som i sjukhusmiljö – det ska alltid kännas rätt med ett SatinSheet glidlakan system.

Inkontinensdraglakan 
 In2Sheet 4Direction nu 

även i större  storlek, båda 
 storlekarna finns även med 

handtag.

Nya instruktions etiketter: 

Nu lanserar Etac nya generationens 
Glidlakanssystem
Vi har lyssnat på våra kunder och lanserar nu ett modernt, fräscht och pedagogiskt 
uppbyggt system med glidlakan – vi vill helt enkelt göra det enklare för er.

Vitt med gröna ränder  
= Draglakan

Grönt med rutor i vitt  
= gliddraglakan 4Direction

Nytt Intuitivt mönster – Mönstret indikerar glidriktningen

Grönt med vita ränder  
= glidlakan 2Direction

Vid frågor, kontakta: 
Etac Sverige AB 
Box 203  
334 24 Anderstorp 

tel kundservice 037158 73 00  
tel Etacbutiken 037158 73 50 
info@etac.se  
www.etac.se

Nyheter i korthet:

• Nytt intuitivt mönster
• Nya modeller
• Fler storlekar
• Ny instruktionsetikett    
   med QR kod

Vad är unikt med SatinSheet System?
SatinSheet system består av två delar, glidlakan och draglakan

• Börja med glidlakan SatinSheet 2Direction för att underlätta 
självständiga förflyttningar från sida till sida.

• Komplettera med draglakan DrawSheet för förflyttningen 
sida till sida med assistans.

• Komplettera med gliddraglakan SatinSheet 4D för brukare i 
behov av assistans vid förflyttning i alla riktningar.
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