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HoverTech
Luftassisterte produkter til forflytning
av sårbare og tunge pasienter

HoverTech Teknologien
HoverTech utvikler og produserer luftassisterte produkter til forflytning og posisjonering av sårbare
pasienter. Sammenlignet med tradisjonelle manuelle forflytningsteknikker utgjør HoverTech produktene
et allsidig forflytningssystem som reduserer personskader i forbindelse med pasienthåndtering.

Egenskaper

HoverTech International er et amerikansk selskap med 20 års
erfaring. Produktene er inspirert av teknologien bak
Hovercraft båten (amfibiefartøy) som kan bevege seg over
såvel vann som land uten å være i direkte kontakt med underlaget. Fartøyet bæres av en luftpute hvor konstant luftgjennomstrømning gjør båten lett og nærmest svevende,
dermed nedsettes friksjonen markant. De “svevende”
egenskapene er overført til bl.a. forflytningsmadrassen HoverMatt®, slik at kraften som kreves for å forflytte en pasient er
redusert med ca. 80% sammenlignet med tradisjonell
forflytning.

• Markedsleder med gjennomprøvd teknologi og kvalitet.
• Størst produktbredde i markedet. Omfatter blant annet
gjenbruks- og engangsprodukter.
• Avansert pustende og nuppefri tekstilteknologi.
• Kan brukes i hele innleggelsesperioden, blant annet ved
røntgen, CT- og MR scanning, samt på operasjonsstuer.
• Unik lufttilførsel med variabel hastighet gir komfort for
pasienten. Kompatibel med alle HoverTech-produkter.

Grundige undersøkelser og tester dokumenterer produktenes
avanserte pustende tekstilteknologi som minsker risikoen for
trykksår og shear. Det er også dokumentert at HoverMatt® kan
brukes i hele innleggelsesperioden, som blant annet ved
røntgen, CT- og MR skanning, og på operasjonsstuer.

• Den oppblåste madrassen gir en stabil pasientforflytning og
reduserer shear, blåmerker og smerter.
• Varmeforseglet konstruksjon eliminerer nålehull som er en
potensiell bakterievei.

Dedikasjonen til å minske skader har ført til at HoverTech’s
sortiment også inkluderer produkter til pasientløft, vending
og posisjonering. HoverTech fokuserer på sikkerhet for både
pasient og pleiepersonale, og minimere omkostninger relatert
til skader.

• HoverMatt® fås i flere modeller og bredder - alle med
høy brukervekt slik at den passer de fleste pasienter.
• HoverMatt® reduserer behovet for trekkraft ved lateral
forflytning til ca. 10-20% av pasientens kroppsvekt.

Det unike systemet brukes ved forflytning, ved behov for
skånsom og sikker forflytning av pasienter, samtidig som det
effektivt ivaretar et godt og sikkert arbeidsmiljø for pleiepersonell.

• Single Patient Use (SPU) minsker omkostninger,
håndtering og logistikk ved vask, samt risikoen for
krysskontaminering.

HoverTech’s produkter er inspirert av teknologien bak Hovercraft båten.
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HoverTech i Norge
I mer enn 40 år har Etac konsernet utviklet produkter
og løsninger som skaper muligheter for brukere og
pleiere. Vi utvider nå vårt brede sortiment ytterligere
og har i 2019 valgt å forhandle en rekke spennende
produkter fra den amerikanske produsenten
HoverTech.
Den primære målgruppen for HoverTech-produktene
er sykehus, og vi arbeider målrettet med produktopplæring og undervisning. Produktene har
enestående egenskaper og kvalitet, og vi ser frem til
å gi disse unike produkter en solid start på det norske
markedet.

For ytterligere informasjon om HoverTech
produktene, kontakt vår spesialist:
Produktansvarlig Transfer
Eddie Syverud
Mobil 905 32 705
eddie.syverud@etac.com

www.etac.no
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SPU

Single Patient
Use

• HoverMatt® Single Patient Use (SPU) er en pustende forflytningsmadrass som fungerer likt som den gjenbruksvennlige
HoverMatt®.
Forskjellen er at SPU versjonen er et engangsprodukt. Via luftgjennomstrømning i madrassen kan pleiepersonale forflytte
pasienter enkelt og sikkert uten tunge løft og belastning.
• SPU forflytningsmadrassen følger den enkelte pasienten
og kasseres når pasienten skrives ut, eller ved kontaminering. Dette reduserer omkostninger, håndtering og logistikk
ved vask, samt risikoen for krysskontaminering.
• Patentert “cradle”-teknologi som ved innblåsing av luft
skaper en omsluttende og trygg kant - en omfavnende
“krybbe” rundt pasienten. Dermed skapes en fullkommen stabil, trygg og sikker forflytning av den sårbare
pasienten.
• Kompatibel med røntgen, MR- og CT-skanning med
dokumentert artefaktfri bildedannelse.
• Single Patient Use (SPU) reduserer omkostninger, håndtering
og logistikk ved vask, samt risikoen for krysskontaminering.
Modell

Bredde x Lengde

Art. nr.

Materiale

Maks brukervekt

Tilbehør

HoverMatt® SPU 34”, 10 stk.

864 x 1981 mm

HM34SPU

544 kg

HoverMatt® SPU 39”, 10 stk.

991 x 1981 mm

HM39SPU

Topp: Polypropylenfiber
Bunn: Nylon
Latexfri

HT-Air® 2300 Lufttilførsel
Art. nr. HTAIR-2300

HoverMatt® SPU 50”, 5 stk.

1270 x 1981 mm

HM50SPU

HoverTech
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SPU

Single Patient
Use

• Den pustende HoverMatt® SPU Split-Leg kan brukes som
standard forflytningsmadrass og er utover dette utformet med
en patentert, delt benstroppløsning (split-leg). Dette muliggjør
bruk på operasjons-, kirurgisk og gynekologisk leie i litotomi
posisjonen (f.eks. ved gynekologisk undersøkelse/
operasjon eller hofteoperasjon). Den delte benstroppløsningen sørger for at HoverMatt® ikke kommer i
veien under prosedyrer utført i disse stillingene.
• Når låseknappene i fotenden er festet, holdes benstroppene samlet og laterale forflytninger kan utføres,
akkurat som med standard HoverMatt® forflytningsmadrass.
• Etter forflytningen kan de delte benstroppene skilles ved å
åpne låseknappene, og pasientens ben plasseres som ønsket.
• Single Patient Use (SPU) reduserer omkostninger, håndtering og
logistikk ved vask, samt risikoen for krysskontaminering.
• Kompatibel med røntgen, MR- og CT-scanning med dokumentert
artefaktfri bildedannelse.

Modell

Bredde x Lengde

Art. nr.

Materiale

Maks brukervekt

Tilbehør

HoverMatt® SPU
Split-Leg, 10 stk.

864 x 1778 mm

HM34SPU-SPLIT

Topp: Polypropylenfiber
Bunn: Nylon
Latexfri

544 kg

HT-Air® 2300 Lufttilførsel
Art. nr. HTAIR-2300

www.etac.no
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• HoverMatt® luftassistert forflytningssystem gjør laterale
forflytninger (liggende til liggende mellom to leier) enklere
og raskere for pleiepersonale, samt mer behagelig, trygt og
smertefritt for pasienten.
• Når madrassen blåses opp, reduserer luftstrømmen
trekkraften som kreves for å bevege pasienten/madrassen,
med opp til 80-90%. Dette gjør det mulig for pleiepersonale
å forflytte pasienter sikkert, trygt, smertefritt og uten risiko
for å påføre vevskade (blåmerker, trykk, shear).
• Patentert “cradle”-teknologi som ved innblåsning av luft
skaper en omsluttende og trygg kant - en omfavnende
“krybbe” rundt pasienten. Dermed skapes en stabil, trygg og
sikker forflytning av den sårbare pasienten.
• Varmeforseglet konstruksjon eliminerer nålehull som er
potensielle bakterieveier.
• Kompatibel med røntgen, MR- og CT-skanning med
dokumentert artefaktfri bildedannelse.
• 3 forskjellige bredder, alle med vektklasse 544 kg.

Modell

Bredde x Lengde

Art. nr.

Materiale

Maks brukervekt

Tilbehør

®

HoverMatt 34” 1 stk.

864 x 1981 mm

HM34HS

544 kg

HoverMatt® 39” 1 stk.

991 x 1981 mm

HM39HS

Varmeforseglet nylon
Høyfrekvenssveiset
Latexfri

HT-Air® 2300 Lufttilførsel
Art. nr. HTAIR-2300

HoverMatt® 50” 1 stk.

1270 x 1981 mm

HM50HS

HoverTech
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• AirWedge® justerbar posisjoneringsenhet blåses opp i hodeog ryggmodul slik at brystkasse og hode løftes via luft, til
optimal intuberingsstilling, den såkalte: ”ear to sternal notch
position” eller ”Standard Sniff-position”.
• Vanlige løft utført av personale i forbindelse med plassering
av f.eks. skumkile elimineres helt og posisjonering av hode,
nakke og brystkasse reguleres enkelt og raskt.
• To-kammer design gir maksimal justering av hode, nakke og
bryst.
• Produktet behøver ikke fjernes, når det er tømt for luft kan
det bli liggende under pasienten under operasjon eller
behandling.
• Separate inflasjons- / deflasjonsventiler plassert på begge
sider av hodekammeret gir enkel og rask adgang til
uavhengig inflasjon og justering av hode- og brystkammer.

• Varmeforseglet konstruksjon og mikrobielt behandlet nylonstoff gjør det enkelt å rengjøre, og minimerer infeksjonsrisikoen. Det er ingen risiko for nålehull der bakterievekst
kan forekomme.
• Kan vaskes og sprites/tørkes av med godkjente
desinfeksjonsmidler/klorservietter.
• Materialet er mikrobielt behandlet, det hindrer vekst av
bakterier.

CLINICAL APPLICATION - INTUBATION

Art. nr.
Materiale
Maks brukervekt
Tilbehør
Standard
“Sniff” or “Ear
to Sternal Notch”
Intubation
Position

Modell

Bredde x Lengde

AirWedge , 1 stk.
®

•

560 x 760 mm

•

HTPP-200
Nylon med polyurethan.
363 kg position HT-Air
2300
Lufttilførsel
The
Sniff position is considered
the optimal
of the
head
and neck
Høyfrekvenssveiset.
Art. nr. HTAIR-2300
Latex fri.
for facilitating intubation.
The goal of proper positioning is to create an arbitrary line of sight which
enables the anesthesiologist to pass the endotracheal tube through the
vocal cords without causing damage.
®

Klinisk bruk - Intubasjon
Målet med korrekt posisjonering er å skape en
optimal vinkel som gjør det mulig for anestesiologen
å passere det endotracheale rør gjennom stemmebånd uten å forårsake skade.

2/25/2019

www.etac.no
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SPU

Single Patient
Use

• Det pustende flerbruksproduktet HoverSling® Repositioning
Sheet fungerer både som en HoverMatt® SPU og reposisjoneringslaken. Ved behov for begge funksjoner anbefales denne
modellen for å oppnå god totaløkonomi og forenklet logistikk.
• Som kombinert forflytnings- og løfteanordning tilbyr den
pustende HoverSling® Split-Leg alle fordelene ved HoverMatt
SPU til laterale forflytninger, stillingsskift, vendinger rundt
kroppens akse (vending til side), forflytninger og
liggende løft med takløfter.
• Ved bruk av løftestropper til liggende løft med takløfter, holder
det patenterte designet pasientens kropp stabil, komfortabel og
sikker.
• Kompatibel med røntgen, MR- og CT-skanning med
dokumentert artefaktfri bildedannelse.
• Single Patient Use (SPU) reduserer omkostninger, håndtering og
logistikk ved vask, samt risikoen for krysskontaminering.

Vending

Forflytning
Løft

Modell
HoverSling 39”
Repositioning Sheet,
5 stk.
®

HoverTech

Bredde x Lengde

Art. nr.

Materiale

Maks brukervekt

Tilbehør

991 x 1900 mm

HMSLING-39RS-B

Topp: Polypropylenfiber
Bunn: Nylon
Latexfri

544 kg

HT-Air® 2300 Lufttilførsel
Varenr. HTAIR-2300
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SPU

Single Patient
Use

• Unikt, patentert og pustende flerbruksprodukt som kan brukes
både som standard forflytningsmadrass, til reposisjoneringer
og som løfteseil i sittende stilling.
• HoverSling® Split-Leg kan følge pasienten under hele innleggelsen - fra en utelukkende liggende forflytning til sittende
forflytning - f.eks. på en avdeling hvor det brukes takløfter. Når
samme produkt brukes i hele organisasjonen lettes implementeringen og gir grunnlag for god totaløkonomi.
• Som kombinert forflytnings- og løfteprodukt har den pustende
HoverSling® Split-Leg alle fordelene til HoverMatt® SPU. Den
kan med fordel benyttes ved laterale forflytninger, stillingsskift,
vendinger og posisjoneringer.
• Når det brukes løftestropper til sittende forflytninger, holder
det patenterte designet pasientens nakke, rygg, hofte og ben
stabilt, komfortabelt og sikkert.
• Kompatibel med røntgen, MR- og CT-skanning med
dokumentert artefaktfri bildedannelse.
• Single Patient Use (SPU) reduserer omkostninger, håndtering
og logistikk ved vask, samt risikoen for krysskontaminering.

Modell

Bredde x Lengde

Art. nr.

Materiale

Maks brukervekt

Tilbehør

HoverSling® Split-Leg
39”, 5 stk.

991 x 1778 mm

HMSLING-39

Topp: Polypropylenfiber
Bunn: Nylon
Latexfri

454 kg

HT-Air® 2300 Lufttilførsel
Varenr. HTAIR-2300
(Se mer på s. 10)

www.etac.no
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HT-AIR ® 2300 AIR SUPPLY
• HT-Air® 2300 Air Supply er en luftforsyning som har to hastigheter for luftstrømmen, samt en variabel hastighet med 4
innstillinger.
• Pumpen kan brukes til hele produktsortimentet for å maksimere produkteffektiviteten.
• Variabel hastighet på innblåsing med seks luftstrømsmuligheter gir mulighet for et langsommere, mer støysvakt
operativsystem.
• Den variable innblåsingen gir forbedret pasientkomfort, såsom langsommere innblåsing for utrygge og smertepregede
pasienter.
• Enkelt å feste pumpen på møbler og utstyr via håndtaket. Det patenterte designet med avrundede kanter forhindrer
skader på inventaret.
• Den ekspanderbare slangen oppbevares i integrert holder slik at den tar minst mulig plass når pumpen ikke er i bruk.
• Når HT-Air® 2300 Air Supply brukes i MR-miljø kreves en spesialtilpasset MR-slange på 7,62 m (tilbehør).

Modell

Mål

Art. nr.

HT-Air® 2300 Air
Supply. 1 stk.

B178 x L178 x
H318 mm

HTAIR-2300

HoverTech
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Dokumentasjon
Illustrasjonen viser testresultater fra en undersøkelse hvor de
mest brukte forflytningsmetodene ved lateral forflytning
(liggende til liggende) utføres på en pasient på 188 kg.
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Den kraften som kreves for å forflytte ved
bruk av HoverMatt® er ca. 80-90% mindre
en ved tradisjonell forflytning!
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Kilde: Journal of Healthcare Safety, Compliance & Infection Control,
Vol. 4, #1, 2000, HoverTech International.
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Håndtering av sårpleie
Sårpleie og forebygging er avgjørende for de fleste pasienter
innen akutt pleie, langtidspleie og hjemmepleie. Det er stor
oppmerksomhet rundt trykksår, da de kan føre til store
kostnader og forverre pasientens tilstand. Reduksjon av trykk
og minimering av friksjon og forskyvning er viktige faktorer for
sårpleie.
HoverMatt® kan ligge igjen under pasienten for å gi enkel og
hurtig tilgang ved daglig forflytning og posisjonering - samtidig
minskes risikoen for trykksår. Så lenge forflytningen og
plasseringen er enkel å utføre, skånes personalet ved minst
mulig arbeidsbelastning.

Baseline trykkmåling: vekseltrykkmadrass, laken, trykkmålingsmatte, 91 kg pasient.

www.etac.no

Friksjon og Shear

Når HoverMatt® er blåst opp, flyttes pasienten på en stabil pute
av luft, det eliminerer friksjon og shear forårsaket av vevets og
knokkelens motsatte trekkrefter.

Trykkmåling

Der er <1% forskjell i grenseflatetrykk mellom vekseltrykkmadrass trykkmåling og HoverMatt®. Disse resultatene viser,
at det ikke er økt risiko for trykksår ved bruk av HoverMatt®,
noe som gjør det mulig for pleiepersonalet å la HoverMatt® bli
liggende under pasienten for enkel tilgang ved daglig pleie.

Trykkmåling for vekseltrykkmadrass, laken, trykkmålingsmatte,
HoverMatt® uten luft, 91 kg pasient.
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Utgave 1 - 09.2019 ∙ Forbehold om trykkfeil og evt. endringer

“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer
uavhengig av fysiske omstendigheter.”
For siste nytt og løpende produktoppdateringer - besøk etac.no

Etac AS
Vanemveien 1, 1599 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
etac.no

