Adult | Transfer hulpmiddelen

Immedia
Zorgt voor veilige en
comfortabele transfers

Immedia transfer hulpmiddelen
Het productassortiment van Immedia zorgt voor veilige en comfortabele transfers. De
producten verminderen wrijving en vergemakkelijken daardoor een transfer met een
natuurlijk bewegingspatroon.
Het idee achter de producten van Immedia is dat ze eenvoudig te gebruiken zijn voor zowel
de cliënt als de verzorger.

Van probleemoplossing tot
functionele producten
Het verhaal van Immedia begint halverwege de
jaren 80 toen een Deense pionier behoefte had
aan een transferproduct nadat hij een lange tijd
in het ziekenhuis had gelegen als gevolg van
een ongeluk. Tegelijkertijd zag hij hoe ouderen
steeds meer afhankelijk werden van zorg van
anderen. Geconfronteerd met deze dagelijkse
problemen ontwikkelde hij een visie om de
kwaliteit van leven voor zowel de cliënt als de
verzorger te verbeteren.
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Positioneren – Horizontaal
Hulpmiddelen en systemen voor horizontaal positioneren, draaien, drukverlaging
en verplaatsingen in bed.

Immedia SatinSheet Systeem
Compleet in-bed-systeem voor draaien en positioneren
Immedia SatinSheet Systeem biedt meer comfort bij
het positioneren in bed. Een assortiment lakens die
permanent op bed kunnen liggen. Hierdoor is hulp
bij positioneren in bed veel minder belastend voor de
verzorger en veel prettiger voor de cliënt. Immedia
SatinSheet Systeem:
•

Minimaliseert de druk door lage wrijving. Immedia
SatinSheet heeft een breed scala toepassingen voor
cliënten met licht beperkte mobiliteit maar ook voor
cliënten die intensieve zorg nodig hebben.

•

Vergroot het comfort voor de cliënt en
vergemakkelijkt het positioneren of draaien van de
cliënt.

•

SatinSheet lakens kunnen op een drukverlagend
matras worden geplaatst zonder dat dit invloed heeft
op de kwaliteit van het matras.

Kenmerken
• In-bed-systeem
• Draaien in bed
• Positioneren in bed 				
• Hogerop in bed 				
• Verlaging fysieke belasting			
• Kan gebruikt worden in combinatie met een tillift		

Met Immedia 4Direction kan de cliënt met minimale inspanning
eenvoudig hogerop in bed geplaatst worden.

Het positioneren van de cliënt gebeurt hier met de hulp van één
verzorger die aan het laken trekt en de andere verzorger die de cliënt
duwt.

Leuk om te weten!
Zorg ervoor dat dezelfde voet en de hand van de cliënt naar voren
gericht zijn om terugrollen te voorkomen.

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van SatinSheet
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Een SatinSheet Systeem
Het 'Systeem' bestaat uit twee onderdelen: Basislaken en treklaken.

2Direction Basislaken

2Direction Treklaken

4Direction Treklaken

Start met een 2Direction Basislaken die
rechtstreeks op het matras gelegd wordt.
Het basislaken heeft een lage wrijving in het
midden met twee glijrichtingen van links naar
rechts. Op de rand van het basislaken is een
strook met hoge wrijving waardoor de cliënt
niet van het bed afglijdt.

Plaats een 2Direction Treklaken voor de cliënt
met (deels) afhankelijke zorg van links naar
rechts (twee glijrichtingen). De treklakens
gaan altijd in combinatie met een basislaken.

Plaats een 4Direction Treklaken voor de cliënt
die in hoge mate afhankelijk is van zorg in
all richtingen (4 glijrichtingen). De treklakens
gaan altijd in combinatie met een basislaken.

Basislaken, varianten
Voor een eenpersoonsbed

Voor een tweepersoonsbed

Double

Mini

Basislaken waar de cliënt in
het midden van het bed ligt.
Verkrijgbaar in Mini, Midi of Maxi
lengte.

Basislaken onder schouders tot knieën of
heupen. Geschikt voor cliënten die (gedeeltelijk)
onafhankelijk is en zelfstandig nog kunnen draaien.

Maxi - Double offset

Midi

Basislaken voor een stel dat een
bed deelt en één moeite heeft met
draaien. Het satin gedeelte ligt aan
één zijde.

Basislaken onder hoofd tot knie of heupen.
Geschikt voor cliënten met beperkte mobiliteit en
gedeeltelijk afhankelijk van zorg.

Satin maten
Maxi
Basislaken voor volledig lengte van het matras.
Geschikt voor cliënten die gedeeltelijk of volledig
afhankelijk is van zorg.

www.etac.com/nl

Satin gedeelte: de breedte van het satin is
afhankelijk van de gebruiker en/of breedte van het
bed
•
•
•
•

Small: 60/65 cm satin
Standard: 70 cm satin
Wide: 85 cm satin
Double: 90/96 cm satin
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2Direction Basislaken - varianten
Basislaken - Laken

Basislaken - Corner

Basislaken - Hoeslaken Fit

Basislaken - Hoeslaken Elastic Fit

Een traditioneel basislaken dat onder het
matras weggestopt wordt. De cliënt ligt direct
(gedeeltelijk) op het satin gedeelte waardoor
draaien gemakkelijker gaat. Verkrijgbaar in
een Mini, Midi en Maxi uitvoering.

Basislaken met trekkoord met aan het
voeteneinde in de volledige breedte het satin
gedeelte waardoor de cliënt gemakkelijk zijn
benen uit het bed kan schuiven.
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Basislaken met elastische lussen voor
eenvoudig vastmaken van het laken om de
hoeken van het matras. Uitermate geschikt
voor dikkere matrassen of een drukverlagend
matras. Verkrijgbaar in Midi, Maxi Corner
uitvoering.

Dezelfde variant als de 2Direction Fit maar
dan met elastiche band en de hoeken van
dit basislaken zijn open voor een slang van
bijvoorbeeld een decubitusmatras.
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Treklaken - varianten
Treklaken 2Direction

Treklaken In2Sheet 4Direction

Treklaken 4Direction

Treklaken In2Sheet 4Direction met
handgrepen

Treklaken voor bewegingen in twee
glijrichtingen (links/rechts) op het bed.

Incontinentietreklaken met satin aan
de onderzijde voor bewegingen in vier
glijrichtingen (links/rechts/boven/beneden).

Treklaken met satin aan de onderzijde voor
bewegingen in vier glijrichtingen (link/rechts/
boven/beneden).

Incontinentietreklaken met handgrepen en
satin aan de onderzijde voor bewegingen
in vier glijrichtingen (links/rechts/boven/
beneden). Geschikt voor verzorging door één
verzorger en gebruik met een tillift.

PillowCase

Treklaken 4Direction met
handgrepen

Kussenhoes voor het eenvoudig opzij
verplaatsen van het hoofd van de cliënt.
Draai het kussen 900 en het kan helpen de
cliënt hogerop in bed te plaatsen.

Treklaken met satin aan de onderzijde voor
bewegingen in vier glijrichtingen (links/
rechts/boven/beneden). Geschikt voor
verzorging door één verzorger en voor gebruik
met een tillift.

Omschrijving

BxL

Immedia SatinSheet Basislaken2Direction
Mini Mini
Mini
Mini
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi Corner
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi Fit Hoeslaken
Maxi Elastic Fit Hoeslaken
Maxi Corner
Maxi Corner
Maxi Corner

(Satin W60)
(Satin W70)
(Satin W85)
(Satin W96)
(Satin W60)
(Satin W70)
(Satin W85)
(Satin W96)
(Satin W65)
(Satin W60)
(Satin W70)
(Satin W85)
(Satin W96)
(Satin W60)
(Satin W70)
(Satin W70)
(Satin W65)
(Satin W80)
(Satin W90)

Art.nr.

(cm)
195x105
195x105
230x105
230x105
200x140
200x140
230x140
230x140
85x200
200x200
200x200
230x200
230x200
280x200
90x200
90x200
85x200
105x200
120x200

EIM4133S
EIM4108S
EIM4175S
EIM4178S
EIM4119S
EIM4113S
EIM4176S
EIM4179S
EIM4157S
EIM4181S
EIM4114S
EIM4177S
EIM4180S
EIM4122S
EIM4112S
EIM4142S
EIM4107S
EIM4147S
EIM4137S

200x100
200x140

EIM4116S
EIM4118S

www.etac.com/nl

(Satin W147)
(Satin W147)
(Satin W147)
(Satin W147)

Mini
Mini met handgrepen
Midi
Midi met handgrepen

200x140
200x140
200x200
200x200

EIM4115S
EIM4115SH
EIM4121S
EIM4121SH

Art.nr.

(cm)
85x90
85x90
120x140
120x140

EIM4110S
EIM4110SH
EIM4140S
EIM4140SH

70x60

EIM4117S

Immedia SatinSheet Pillow Case
Kussenhoes
Immedia SatinSheet Set (Basislaken/Treklaken)
Mini/Midi 2D
In2Sheet mini
In2Sheet midi mini
Midi/Midi 2D
Mini/Mini 2D
4Direction midi small
Midi/Midi 4D
Maxi/Midi 2D
Fit/Midi 4D
Corner DrawSheet midi
Corner 4Direction midi
Corner 4Directien Midi+H
Corner 4Direction maxi
Match bij kleur
combineren

Immedia SatinSheet Treklaken 4Direction
Midi
Midi met handgrepen
Maxi
Maxi met handgrepen

BxL

Immedia SatinSheet Basislaken In2Sheet 4Direction

Immedia SatinSheet Treklaken 2Direction
Mini
Midi

Omschrijving

incl IM4108S + IM4116S
incl IM4108S + IM4110S
incl IM4119S + IM4110S
incl IM4119S + IM4118S
incl IM4113S + IM4118S
incl IM4119S + IM4115S
incl IM4113S + IM4115S
incl IM4114S + IM4118S
incl IM4112S + IM4115S
incl IM4107S + IM4118S
incl IM4107S + IM4115S
incl IM4107S + IM4115SH
incl IM4107S + IM4121S

EIM4201S
EIM4210S
EIM4209S
EIM4205S
EIM4200S
EIM4207S
EIM4204S
EIM4202S
EIM4203S
EIM4208S
EIM4211S
EIM4231SRCNL
EIM4212S

Volg de kleurcodering om het juiste basislaken met treklaken te

Specificaties
Materiaal: 55 % katoen / 45 % polyester

Max. gebruikersgewicht: 200kg

Satin: Polyester

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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Immedia 4WayGlide Systeem
In-bed-systeem voor (zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit
Het Immedia 4WayGlide Systeem is een in-bed-systeem
voor (zwaarlijvige) cliënten met ernstig gereduceerde
mobiliteit, pijn of decubitusproblemen. Het grote voordeel
is dat het systeem te allen tijde in bed kan blijven liggen.
Het 4WayGlide Systeem bestaat uit twee delen: een
Matras(treklaken) en een NylonSheet(basislaken). De
combinatie biedt een extreem laag wrijvingsoppervlak
voor bewegingen in alle richtingen, wat positioneren en
draaien vergemakkelijkt.

Immedia 4WayGlide Systeem
Een grote uitdaging met in-bed-systemen is te voorkomen
dat de cliënt naar beneden schuift. Het 4WayGlide
Systeem heeft een systeem met en zonder Lock-functie
en antislip rand (NS-Lock). Dit houdt in dat het gedeelte
met lage wrijvingsoppverlak rond de drukpunten
gemakkelijk kan worden verwijdered om te voorkomen
dat de cliënt naar beneden glijdt. Bovendien kan het
eenvoudig terug gedraaid worden als de cliënt weer
gepositioneerd of gedraaid moet worden.
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Kenmerken:
• Draaien van de cliënt
• Positioneren van de cliënt
• Ondersteuning bij horizontale transfer				
• Verlagen fysieke belasting
• In combinatie met een tillift, indien nodig		

Met 4WayGlide Systeem kan de
cliënt met minimale inspanning
hoger op in bed geplaats worden.

Ontgrendel het lock-systeem
wanneer de cliënt hogerop in bed
geplaats moet worden.

4WayGlide kan nu gebruikt
worden de cliënt hogerop te
plaatsen.

De cliënt is nu ook eenvoudig van
links naar rechts te positioneren
met één of twee verzorgers.

Leuk om te weten!
Een laag wrijvingsoppervlak zorgt ervoor dat het bovenlichaam schuift
wanneer het hoofdeinde van het bed omhoog wordt gebracht en
daardoor afglijden wordt voorkomen.

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van 4WayGlide Systeem
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Een 4WayGlide Systeem
Het 'Systeem' bestaat uit 2 onderdelen: NylonSheet(basislaken) and Matras(treklaken).

Un-locked

Locked

4WayGlide NylonSheet

4WayGlide Matras

Start met een NylonSheet dat goed past bij de breedte van het matras.
Het NylonSheet heeft een laag wrijvingsoppervlak waardoor het
4WayGlide Matras er gemakkelijk overheen glijdt en lussen voor om het
matras om oprollen te voorkomen.

Voeg het Matras toe voor draaien en positioneren in alle richtingen. Het
Matras heeft handgrepen voor extra grip en kunnen eventueel aan een
tillift bevestigd worden.

NS-sides: Het NylonSheet kan worden voorzien van een antislip rand
om van het bed af te gijden te minimaliseren

Het 4WayGlide Mattras wordt altijd gebruikt in combinatie met een
4WayGlide NylonSheet.

NS-lock: De Lock-functie biedt extra veiligheid bij verplaatsingen en
kunnen worden bedekt al naar gelang of wel of geen beweging gewenst
is. Het NylonSheet kan worden voorzien van 0 tot 3 Lock-functies.

4WayGlide Matras - maten
Voor een eenpersoonsbed

Treklaken - Mini
Immedia 4WayGlide Mini is een kort
in-bed-systeem (100 cm) en is geschikt
voor cliënten met licht verminderende
mobiliteit. Het systeem vergemakkelijkt
onafhankelijke of geassisteerde
bewegingen.

Treklaken - Midi
Immedia 4WayGlide Midi is een in-bedsysteem (150 cm) en is geschikt voor
cliënten met gedeeltelijke mobiliteit in
de benen.

www.etac.com/nl

Treklaken - LPL
Immedia 4WayGlide LPL is een in-bedsysteem voor de volledige lengte van
het matras. Geschikt voor cliënten met
gereduceerde mobiliteit.

Treklaken - Maxi
Immedia 4WayGlide Maxi is een in-bedsysteem voor de volledige lengte van
het matras. Geschikt voor zwaarlijvige
cliënten met gereduceerde mobiliteit.

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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4WayGlide NylonSheet - varianten
NylonSheet
Zonder Lock-systeem en antislip aan de
zijkanten. Een NylonSheet wat gebruikt kan
worden wanneer er geen preventie nodig is
voor omlaag of uit bed glijden. Eenvoudige
transfer van bed naar bed.

NylonSheet - antislip zijden
Zonder Lock-systeem maar met antislip aan
de zijkanten. Een NylonSheet wat gebruikt
kan worden wanneer er geen preventie nodig
is voor omlaag glijden.

NylonSheet met Lock-systeem
Met een Lock-systeem en zonder antislip aan
de zijkanten. Eenvoudig laken dat voorkomt
dat de cliënt naar beneden glijdt. Eenvoudige
transfer van bed naar bed.

NylonSheet met Lock-systeem en
antislip
Met een Lock-systeem en antislip aan de
zijkanten. Voorkomt dat de cliënt naar
beneden of uit bed glijdt.

NylonSheet met 2x lock-systeem en
antislip
Met 2x lock-systeem en antislip aan de
zijkanten. Voorkomt dat de cliënt naar
beneden of uit bed glijdt. Zonder lock-systeem
onder de billen om glijden en wrijving te
voorkomen wanneer de cliënt zit.

NylonSheet met 3x lock-systeem en
antislip
Met 3x lock-systeem en antislip aan de
zijkanten. Meest complexe laken met 7
manieren om het systeem te vergrendelen.
Voorkomt dat de cliënt naar beneden of uit
bed glijdt.

4WayGlide Matras - varianten
4WayGlide Matras - katoen /
polyester (mini, midi, LPL en maxi)

4WayGlide Matras met hangrepen
in de lengte - katoen / polyester

Het standaard 4WayGlide Matras heeft een
katoen/polyester bovenzijde. De handgrepen
aan de binnenzijde verbeteren grip en maken
bevestiging aan een tillift mogelijk.

Het 4WayGlide Matras heeft een katoen/
polyester bovenzijde. Deze variant heeft
handgrepen in de lengte. De handgrepen
aan de binnenzijde verbeteren grip en maken
bevestiging aan een tillift mogelijk.

4WayGlide Matras - polyurethaan
(LPL en maxi)

Positioneringswig kort/lang

Het 4WayGlide Matras heeft een polyurethaan
bovenzijde waardoor het oppervlak eenvoudig
schoon gemaakt kan worden met een doek. De
handgrepen aan de binnenzijde verbeteren grip
en maken bevestiging aan een tillift mogelijk.
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Voor ondersteuning tijdens het rusten, bij
het uitvoeren van hygiëne of wondverzorging
of tijdens wisseliging denk ook eens aan de
Immedia Positioneringswig in combinatie met
de Immedia 4wayGlide. (blz. 49)
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Omschrijving

BxL

Immedia 4WayGlide NylonSheet(Basislaken)
Mini
Midi
LPL
LPL
LPL
LPL
LPL
LPL
Maxi
Maxi

antislip
antislip
antislip
lock-systeem
antislip en lock-systeem
2x lock-systeem
3x lock-systeem
antislip en lock-systeem
antislip en 3xlock-systeem

Immedia 4WayGlide Mattress(Treklaken)
Mini
Midi
LPL
LPL
LPL
Maxi
Maxi

Standard

www.etac.com/nl

160x100
160x150
85x200
85x200
85x200
85x200
85x200
85x200
110x200
120x200

lock-systeem
katoen/polyester
lengte handgrepen
polyurethaan
katoen/polyester
polyurethaan

waterafstotend, wit

140x220

Omschrijving

Art.nr.

Immedia 4WayGlide - Set(Basis en Treklaken)
EIM140/100NS
EIM140/150NS
EIM85/200
EIM85/200NS
EIM85/200LPL
EIM85/200LPLNS
EIM85/2002LPL
EIM85/2003LPL
EIM110/200LPLNS
EIM120/2003LPL

Mini
Midi
Maxi (lock-systeem/antislip)
Maxi (3x lock-systeem)
Match bij kleur
NylonSheet te matchen.

incl IM140/100 + IM140/100NS
incl IM140/150 + IM140/150NS
incl IM140/200LPL + IM85/200LPLNS
incl IM140/200LPL + IM85/2003LPL

EIM4301
EIM4313
EIM4309
EIM4300

Volg de kleurcodering om het juiste Matrass met het juiste

Specificaties
Bovenzijde: Katoen/polyester of Polyurethaan

(cm)
140x100
140x150
140x200
140x200
140x200
180x200
180x200

4WayGlide Cover

Art.nr

(cm)

EIM140/100
EIM140/150
EIM140/200LPL
EIM140/200LH
EIM140/200LPLG
EIM180/200LPL
EIM180/200GLPL

Vulling:: Polyester
Onderzijde: Nylon

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg

NylonSheet: Nylon

Maxi: 300kg

Handgrepen: Polyester
Lock-systeem: Nylon

(cm)
EIM140/200PU

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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Immedia TwinSheet4Glide
In-bed-systeem voor cliënten met ongewenst urineverlies.

Immedia TwinSheet4Glide
De Immedia TwinSheet4Glide is de incontinentie
uitvoering van de 4WayGlide. Geschikt voor draaien of
positioneren van (zwaarlijvige)cliënten met ongewenst
urineverlies en gereduceerde mobiliteit, decubitus
problemen, pijn hebben of dement zijn.
Immedia TwinSheet4Glide is verkrijgbaar in 2 versies volledige lengte (Long) en in 2 delen (top & down). Het
losmaken van het onderste gedeelte geeft toegang bij de
verzorging, hygiëne, aankleden of om het beddengoed te
vervangen

Kenmerken:
• Draaien en positioneren van de cliënt
• Ondersteuning bij zijligging
• Persoonlijke hygiëne, wondverzorging en aankleden
• Hogerop in bed plaatsen van de cliënt
• Horizontale transfer				
• Verlagen fysieke belasting				
• In combinatie met een tillift, indien nodig

Een Immedia TwinSheet4Glide
Het TwinSheet4Glide bestaat uit twee onderdelen: NylonSheet(basislaken)en absorberend Glide Pad(treklaken).

NylonSheet

Absorberend Glide Pad

Start met een NylonSheet dat goed past bij de breedte van het matras.
Het NylonSheet heeft een lage wrijving waardoor het glijmatras goed
aan de bovenkant glijdt.

Voeg het glijmatras toe voor bewegingen in alle richtingen. Het
glijmatras heeft handgrepen aan de achterkant die zorgen voor een
goede grip bij positioneren van de cliënt.
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Immedia TwinSheet4Glide - varianten
Treklaken - Long
Immedia TwinSheet4Glide met een
microvezel aan de bovenzijde en een
absorberende middenlaag is perfect voor
cliënten met ongewenst urineverlies.
Lang is de volledige lengte.

Aanbevolen combinatie
Immedia 4WayGlide NylonSheet
Lees meer op pagina 12

Treklaken - Top & Down
Immedia TwinSheet4Glide verkrijgbaar als top
en down gedeelte, ideaal voor gebruik met
een tillift. De cliënt kan in een zijligging worden
geplaatst voor zorg of persoonlijke hygiëne. Het
onderste gedeelte (down) kan eenvoudig worden
verwijderd en vervangen.

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
en leer meer over het gebruik van Immedia TwinSheet4Glide

Positioneringswig kort/lang
Voor ondersteuning tijdens het rusten, bij het uitvoeren van hygiëne of
wondverzorging of tijdens wisseliging denk ook eens aan de Immedia
Positioneringswig in combinatie met de Immedia 4wayGlide. (blz. 49)

Omschrijving

BxL

Immedia TwinSheet4Glide - Glide Pad (Treklaken)
Long
Top
Down

Absorberend
Absorberend, bestel altijd top en down
Absorberend, bestel altijd top en down

Immedia 4WayGlide – NylonSheet(Basislaken)
LPL
LPL
LPL
LPL
LPL
LPL
Maxi
Maxi

antislip
lock-systeem
anit-slip en lock-systeem
2x lock-systeem
3x lock-systeem
antislip en lock-systeem
antislip en 3x lock-systeem

Art.nr.

(cm)
150x200
150x85
150x140

Absorberend glijmatras
EIM150/200N
EIM150/75N
EIM150/140N

EIM85/200
EIM85/200NS
EIM85/200LPL
EIM85/200LPLNS
EIM85/2002LPL
EIM85/2003LPL
EIM110/200LPLNS
EIM120/2003LPL

Immedia TwinSheet4Glide - Set(Basilaken en Treklaken)
lock-systeem
3x lock-systeem
Standaard
Lang, 3xlock-systeem
Lang lock-systeem

www.etac.com/nl

Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPLNS
Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPLNS
Incl. IM150/75N + IM150/140N
Incl. IM150/200N + IM85/2003LPL
Incl. IM150/200N + IM85/200LPLNS

Bovenzijde: polyester
Vulling: 80% polyester / 20% viscose
Protectielaag: polyurethaan
Hoes: polyurethaan

(cm)
85x200
85x200
85x200
85x200
85x200
85x200
110x200
120x200

Specificaties

Onderzijde: nylon
Handgrepen: polyester
Absorptie: 2000ml/m²
NylonSheet: nylon
Lock-systeem: nylon
Maximaal gebruikersgewicht: 200kg

EIM4312
EIM4314
EIM4315
EIM4316
EIM4317

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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Immedia keuzehulp in-bed-glijsysteem
Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklakens, afgestemd op verschillende behoeften en mogelijkheden
van cliënten en zorgverleners. In deze keuzehulp vind je een selectie daarvan. We helpen je graag bij het kiezen.

Fase 1:

Cliënt is zelfredzaam (of stimuleren daarvan)

SatinSheet Basislaken helpt cliënt zelfstandig te draaien in bed

Kan de cliënt zijn/haar voeten gebruiken voor het draaien in bed?

Ja

Nee

SatinSheet 2D Basislaken Midi

SatinSheet 2D Basislaken Maxi

□ EIM4157S Midi Corner

□ EIM4107S Maxi Corner 			
(Elastiek om de hoeken)

□ EIM4112S Fit 			
(hoeslaken, geheel satijn voeteneinde)

Fase 2:

Zorgverlener helpt cliënt

Voeg aan het basislaken een SatinSheet Treklaken toe.

Wens om cliënt in 4 richtingen (4Directions) te kunnen verplaatsen?

Ja

Nee, alleen zijwaarts

Is de cliënt incontinent?

Ja
				
			

Nee
4D Treklaken

In2Sheet 4D Treklaken

□ EIM4115SH (Midi)

□ EIM4140SH (Midi)

□ EIM4121SH (Maxi)

				
				
				

2D Treklaken 			
□ EIM4118S (Midi)

Voordeelset SatinSheet
□ EIM4231SRCNL
(EIM4107S Basislaken Maxi + EIM4115SH 4D Treklaken Midi)
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Fase 3.

Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners

Keuze voor compleet in-bed systeem TwinSheet4Glide of 4WayGlide voor de zeer afhankelijke cliënt

Is de cliënt incontinent?

Ja

Nee

Twinsheet4Glide set Long

4WayGlide set

□ EIM4317

□ EIM4309

Los bijbestellen?

Basislaken				
□ EIM85/200LPLNS 4WayGlide

Basislaken				
□ EIM85/200LPLNS 4WayGlide
Nylonsheet (matras 80 - 90 cm breed)			

□ EIM110/200LPLNS 4WayGlide

Nylonsheet (matras 80 - 90 cm breed)
			

□ EIM110/200LPLNS 4WayGlide

Nylonsheet (matras 100 - 120 cm)

						

Nylonsheet (matras 100 - 120 cm)

Treklaken
□ EIM150/200N TwinSheet				
4Glide Pad 'Long' (matras 80 - 100 cm breed)

								
Treklaken
□ EIM140/200LPL 4WayGlide

Maxi Matras (matras 80 - 100 cm breed)

□ EIM180/200LPL 4WayGlide
Maxi Matras (matras 100 - 120 cm)

Accessoires

□ EIM53/80NS (lang)

MultiGlide Gloves
□ EIM35

□ EIM53NS (kort)

			

Positioneringswig

		
		
SatinSheet PillowCase
□ EIM4117S

			

Advies & training
□ John Walker
06 31 75 85 93 (noord)

□ Gerda de Zwart

06 50 24 34 00 (west)
□ Frank van Geffen
06 54 39 52 46 (zuid)

www.etac.com/nl
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Immedia MultiGlide - Glijzeilen
Nylon glijzeil met laag wrijvingsoppervlak
Immedia MultiGlide is geschikt wanneer wrijving onder
de drukpunten minimaal moet zijn. Bijvoorbeeld bij het
draaien of positioneren in bed, op een röntgentafel of
operatietafel maar ook voor de transfer tussen bed en
rolstoel.
Immedia MultiGlide wordt na gebruik altijd verwijderd. De
glijzeilen zijn verkrijgbaar in diverse formaten.

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•

Minimale wrijving onder drukpunten
Draaien van de cliënt
Positioneren van de cliënt
Hogerop in bed plaatsen van cliënt
Transfer van bed naar bed
Aankleden (MultiGlide SG)

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van Immedia MultiGlide

Immedia MultiGlide - varianten

18

Immedia MultiGlide

Immedia MultiGlide SG - Rol

Een dun tunnel glijzeil met zeer lage wrijving
aan de binnenzijde en hoge wrijving aan
de buitenzijde. De hoge wrijving aan de
buitenzijde zorgt ervoor dat de cliënt op zijn
plaatst blijft tijdens de transfer en biedt tevens
ook een waterafstotende barrière.

Een glijzeil met lage wrijving aan de binnen- en
buitenzijde. MultiGlide SG op rol kan op elk
gewenste lengte afgesneden worden.
Lengte rol: 10 meter

Immedia MultiGlide SG

Immedia MultiGlide met handgrepen

Een glijzeil met lage wrijving aan de binnen- en
buitenzijde. Immedia MultiGlide SG is geschikt
voor alle situaties waarbij wrijving onder de
drukpunten minimaal moet zijn.

Een tunnel glijzijl met lage wrijving aan
de binnenzijde en hoge wrijving aan de
buitenzijde. De handgrepen zijn ideaal om
transfers van bed naar bed, röntgentafel of
operatie-tafel te vergemakkelijken.
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Omschrijving

BxL

Immedia MultiGlide (high/low)

(cm)*

Maat XXS - Open zijde 40 cm
Maat XS - Open zijde 60 cm
Maat S - Open zijde 60 cm
Maat M - Open zijde 72 cm
Maat L - Open zijde 80 cm
Maat XL - Open zijde 72 cm
Maat XXL - Open zijde 72 cm
Maat XXXL - Open zijde 70 cm
Maat XXS - Open zijde 100 cm
Maat XS - Open zijde 100 cm
Maat S - Open zijde 100 cm
Maat M - Open zijde 108 cm
Maat L - Open zijde 120 cm
Maat XXL - Open zijde 130 cm
Maat XXXL - Open zijde 160 cm
Maat XXXXL - Open zijde 200 cm
Open

40 x 40
60 x 25
60 x 60
72 x 70
80 x 80
72 x 100
72 x 130
70 x 200
100 x 70
100 x 135
100 x 200
108 x 80
120 x 70
130 x 80
160 x 80
2000 x 80
100 x 140

Immedia MultiGlide SG Roll (low/low)
Rol 10 meter, groen
Immedia MultiGlide met handgrepen (high/low)
Roze ophanglus. Waterafstotend
Lichtblauwe ophanglus. Waterafstotend

Art.nr.
EIM40
EIM62
EIM66
EIM77
EIM88
EIM80
EIM83
EIM82
EIM100
EIM103/1
EIM102
EIM108
EIM120
EIM130
EIM168
EIM200
EIM100/140

(cm)
150x1000

EIM2245

(cm)
130x80
160x80

EIM130DR
EIM160DR

Omschrijving

BxL

Immedia MultiGlide SG (low/low)

(cm)*

Maat XXS - Open zijde 40 cm
Maat S - Open zijde 60 cm
Maat M - Open zijde 72 cm
Maat L - Open zijde 80 cm
Maat XL - Open zijde 72 cm
Maat XXL - Open zijde 72 cm
Maat XXS - Open zijde 100 cm
Maat M - Open zijde 108 cm
Maat XL - Open zijde 120 cm
Maat XXL - Open zijde 130 cm
Maat XXL mini - Open zijde 130 cm
Maat XXL wide - Open zijde 140 cm
Maat XXXXL - Open zijde 200 cm

40 x 40
60 X 60
72 x 70
80 X 80
72 x 100
72 x 130
100 x 70
108 x 80
120 x 90
130 x 90
130 x 80
140 x 120
200 x 70

EIM0040
EIM0066
EIM0077
EIM0088
EIM0080
EIM0083
EIM00100
EIM00108
EIM00120/1
EIM00139
EIM00130
EIM00170
EIM00200

Specificaties
Immedia MultiGlide

Immedia MultiGlide SG / Rol

Materiaal: Nylon met silicone and
polyurethaan coating

Materiaal: Nylon met silicone
coating aan beide zijdes

Immedia MultiGlide met handgrepen

Max. gebruikersgewicht: 300kg

Materiaal: Nylon met silicone en
polyurethaan coating
Handgrepen: Polyester

www.etac.com/nl

Art.nr.

*Breedte = open zijde
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Immedia MultiGlide Single Patient Use
Wegwerp glijlaken met laag wrijvingsoppervlak
Immedia MultiGlide Single Patient Use is een (wegwerp)
glijlaken. Geschikt voor transfers zoals draaien en
positioneren in bed of op een operatietafel maar ook
tussen bed en rolstoel.
Het dunne glijlaken vermindert wrijving onder de
drukpunten wat de transfer eenvoudig en comfortabel
maakt.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Wegwerp glijlaken
Gebruik voor één cliënt
Geschikt voor afdelingen met hoog verloop
Unieke oplossing voor transfer- en positioneringssituaties
Vermindert het infectierisico
Kan hergebruikt worden bij dezelfde cliënt

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
en leer meer over het gebruik van MultiGlide SPU.

Immedia MultiGlide Single Patient Use is ontworpen om
tegemoet te komen aan de behoefte en uitdagingen van
zorginstellingen met hoog verloop en infectiebeheersing.

Accessoire
Dispenser
De dispenser kan aan een muur worden
gemonteerd waar de box eenvoudig in
geplaats kan worden.

Verkrijgbaar als tunnel of open glijlaken. Het glijlaken
wordt weggegooid als het laken vuil is of niet meer voor
de cliënt gebruikt wordt. De compacte dispenser heeft
weinig ruimte nodig en is daarom uitermate geschikt in
een onderzoekskamer, röntgenkamer of ambulance.

Omschrijving
Immedia MultiGlide Single Patient Use
XXXL
XXL
XXL
L
L
M
S

Opening horizontaal (5 dozen á 10 stuks)
Opening horizontaal (5 dozen á 10 stuks)
Opening verticaal (5 dozen á 10 stuks)
Opening verticaal (5 dozen á 10 stuks)
Open (5 dozen á 20 stuks)
Open (5 dozen á 20 stuks)
Open (5 dozen á 10 stuks, 2 lakens in en zak)

BxL

Art.nr.

(cm)
73x190
73x145
130x90
120x73
200x85
145x100
100x100

Specificaties
Materiaal: Nylon

EIM300
EIM301
EIM302
EIM303
EIM304
EIM305
EIM306

Dispenser: Acryl

Accessory
Dispenser

20
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Immedia In2Sheet
Incontinentielaken met Satin onderzijde
Immedia In2Sheet is een incontinentielaken met Satin
aan de onderzijde. Het laken kan direct op een standaard
katoenen laken worden gelegd, met de Satin zijde aan
de onderzijde. De zijwaartse wrijving wordt hiermee
drastisch verminderd zodat een cliënt met ongewenst
urineverlies en gereduceerde mobiliteit eenvoudig
omgedraaid kan worden.

Kenmerken
•
•
•

Incontinentielaken
Draaien van de cliënt
Niet in combinatie met SatinSheet 2Direction Basislaken

Immedia In2Sheet is voorzien van lussen voor een goede
grip.

Omschrijving

BxL

Immedia In2Sheet

(cm)

Mini met handgrepen
Midi met handgrepen

90 x 85
105 x 125

Art.nr.

Specificaties

EIM4109
EIM4128

Bovenzijde: geborsteld polyester

Achterzijde: satijn (polyester)

Vulling: 80% polyester/20% viscose

Handgrepen: polyester

Protectie laag: polyurethaan

Absorberend vermogen: 2000ml/m2

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg
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Immedia GlideCushion
Gevoerd kussen
Immedia GlideCushion wordt gebruikt voor het draaien
in bed, het omhoog plaatsen of de transfer van bed naar
rolstoel van de cliënt. Immedia GlideCushion kan worden
gebruikt om onafhankelijke bewegingen te ondersteunen.
Het kussen is verkrijgbaar in nylon of polyester/katoen,
eventueel in combinatie met een nylon hoes.

Kenmerken GlideCushion & TurningMattress
•
•
•

Minimaliseert wrijving onder drukpunten
Hogerop plaatsen van cliënt in bed (GlideCushion)
Draaien in bed, zelfstandig of met assistentie

Accessoire
Nylon hoes
Hoes voor Immedia GlideCushion.

Immedia TurningMattress
Gevoerd matras
Immedia TurningMattress helpt bij het draaien van
de cliënt in bed. Het lage wrijvingsoppervlak aan de
binnenzijde helpt de cliënt met beperkte mobiliteit om
zelfstandig in bed te draaien.

Omschrijving

BxL

Immedia GlideCushion

(cm)*

M
L
XL

60x90
69x70
90x90

Polyester/katoen
Polyester/katoen
Polyester/katoen

Immedia TurningMattress
L

Art.nr.
EIM60/90
EIM69/70
EIM90/90

92x195

EIM92/195

Accessoires
GlideCushion Hoes S

Bovenzijde: 65 % polyester/35 % katoen
Binnenzijde: nylon

Immedia GlideCushion met nylon
Vulling: Polyester

Immedia GlideCushion Set
S

Immedia GlideCushion & Immedia
TurningMattress

Vulling: polyester

(cm)

Polyester/katoen

Specificaties

Incl. IM60/50 + IM6000N

EIM4303

Hoes: Nylon

(cm)
60x60

Bovenzijde: Nylon

EIM6000N

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg
*Breedte = open zijde

www.etac.com/nl
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Positioneren – Zitten
Hulpmiddelen voor zittende transfer
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Immedia Swivel Cushions
Voor draaien in zittende positie
Immedia Swivel Cushions zijn met name geschikt voor in
en uit een auto of bed te stappen.

Kenmerken
•
•

In en uit een auto stappen
In en uit een bed stappen

Immedia AutoTurn
Immedia AutoTurn vergemakkelijkt het in en uit een auto
te stappen. Door de lage wrijving kan de cliënt eenvoudig
naar de gewenste positie in de autostoel glijden en
draaien. Hierdoor wordt de belasting en het draaien
van de voeten, knieën, heupen en rug tot een minimum
beperkt. Immedia AutoTurn wordt aan de autostoel
bevestigd met een riem en gesp. De handgrepen aan
beide zijden helpen de cliënt gemakkelijk te positioneren.

Immedia EasyTurn
Immedia EasyTurn is een zacht kussen dat het in en
uit bed stappen vergemakkelijkt. Immedia EasyTurn is
eenvoudig te gebruiken.

Omschrijving

BxL

Immedia AutoTurn

(cm)

met riem

Ø45

Immedia EasyTurn

(cm)

EasyTurn
EasyTurn
EasyTurn

Ø40
Ø45
Ø50

www.etac.com/nl

Art.nr.
EIM99999

EIM999405
EIM990454
EIM999505

Specificaties
Immedia AutoTurn

Immedia EasyTurn

Bovenzijde: velours (polyester)

Bovenzijde: velours (polyester)

Binnenzijde: nylon

Binnenzijde: nylon

Achterzijde: nylon

Midden: polyethyleen
Achterzijde: nylon

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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Immedia OneWayGlide
Voor het corrigeren van de zitpositie
Immedia OneWayGlide is een kussen met slechts één
glijrichting, speciaal bestemd om zitposities in
(rol)stoelen te corrigeren. Het materiaal voorkomt
een voorwaartse glijbeweging maar vergemakkelijkt
een verplaatsing naar achteren, waardoor een cliënt
eenvoudig meer rechtop en achter in een (rol)stoel gezet
kan worden.

Kenmerken
•

Zitpositie corrigeren in (rol)stoel

Immedia OneWayGlide is verkrijgbaar in: antislip,
velours, velours Pad, lang velours en lang velours met
handgrepen.

Het gebruik van Immedia
OneWayGlide vergemakkelijkt
het herpositioneren wanneer de
cliënt naar voren schuift in de
(rol)stoel.

Om de cliënt rechtop en naar
achteren te plaatsen moet de
cliënt eerst naar voren leunen
en met de armen en, indien
mogelijk, de benen zich naar
achteren duwen.

Het ontwerp van de OneWayGlide
zorgt ervoor dat de cliënt niet
naar voren glijdt.

Plaats de Immedia OneWayGlide voorin de (rol)stoel.
Leuk om te weten!
Wanneer de cliënt naar voren glijdt, kan dit betekenen dat de rolstoel
niet juist is ingesteld. Beoordeel altijd eerst de rolstoel voordat u
Immedia OneWayGlide gaat gebruiken.

26
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Immedia OneWayGlide - varianten
Immedia OneWayGlide Antislip

Immedia OneWayGlide Lang Velours

Immedia OneWayGlide Antislip is een tunnel
kussen met antislip aan de buitenzijde. Kan
eventueel in combinatie met een polyurethaan
hoes uitgevoerd worden.

Immedia OneWayGlide Lang Velours is een
lang en open kussen met handgrepen en
velours aan de bovenzijde. De lengte maakt
positioneren in meerdere fases mogelijk. De
handgrepen bieden een goede grip.

Immedia OneWayGlide Velours Pad

Immedia OneWayGlide Lang Velours
met bandjes

Immedia OneWayGlide Velours Pad is een
kussen met velours op de bovenzijde, geschikt
voor gebruik op een ondergrond van textiel.

Immedia OneWayGlide Lang Velours met bandjes
is een lang en open kussen met handgrepen
en velours aan de bovenzijde. De lengte maak
positioneren in meerdere fases mogelijk. De
bandjes worden gebruikt om het kussen aan het
frame van de rolstoel vast te maken.

Immedia OneWayGlide Velours
Immedia OneWayGlide Velours is een tunnel
kussen met velours aan de bovenzijde. Meer
comfort bij het zitten en geschikt voor gebruik
op een ondergrond van textiel.

Omschrijving

BxL

Immedia OneWayGlide
Antislip
Antislip
Antislip
Velours
Velours
Velours Pad
Lang met bandjes, Velours
Lang velours
Lang velours
Lang velours

Art.nr

(cm)
Tunnel
Tunnel
Tunnel
Tunnel
Tunnel
Eén laag
Open
Open
Open
Open

37x43
45x45
60x80
37x43
50x40
37x43
40x130
40x130
45x130
55x130

Specificaties
Bovenzijde: antislip

EIM39/8
EIM38/8
EIM37/8
EIM45/8
EIM50/8
EIM44/8
EIM33/8
EIM34/8
EIM51/8
EIM35/8

Vulling: polyerster
Binnenzijde: nylon
Velours model
Bovenzijde: polyester, nylon
Vulling: polyester
Hoes: polyurethaan
Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
Open zijde in de breedte (tunnel versie).

www.etac.com/nl
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Transfer – Zitten
Hulpmiddelen voor zittende transfer van en naar bed, rolstoel, stoel, toilet, etc
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Immedia PediTurn
Draaischijf voor op de vloer
Immedia PediTurn is een draaischijf voor op de vloer dat
de transfer vergemakkelijkt tussen zitposities als van bed
naar rolstoel. Immedia PediTurn wordt gebruikt als de
cliënt haar voeten niet kan bewegen.

Kenmerken
Ondersteuning van de voeten tijdens een zittende transfer:
•
•
•

Transfer tussen bed en rolstoel
Transfer tussen rolstoel, stoel, douchestoel, toilet en toiletstoel
Transfer in en uit de auto

Options

Omschrijving

Immedia PediTurn Zacht:

Immedia PediTurn Hard:

Een zachte draaischijf voor wanneer de cliënt
geen schoenen aan heeft. Het heeft een
antislip oppeverlak wat uitglijden voorkomt.

Een harde draaischijf voor wanneer de cliënt
schoenen aan heeft.

BxL

Immedia Swivel PediTurn

(cm)

Zacht
Hard

Ø40
Ø38

Art.nr.

Specificaties
Immedia PediTurn Zacht

EIM99836GT
EIM99700

Immedia PediTurn Hard

Matriaal: toughtek

Materiaal: ABS/TPU

Binnenzijde: Nylon

Binnenzijde:: HDPE
Bevestiging: messing/staal

Maximaal gebruikersgewichtt: 150kg

www.etac.com/nl
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Immedia Transferplanken
Een brede range oplossingen voor een zittende transfer
De transferplank is bedoeld om een kleine tussenruimte
te overbruggen bij een zittende transfer. Door de lage
wrijving aan de bovenzijde kan de cliënt zelfstandig of
met hulp de transfer doen. Transferplanken worden
gebruikt bij de transfers tussen bed en rolstoel/douchestoel en tussen rolstoel, stoel en toiletstoel.
Alle transferplanken hebben een antislip gedeelte aan
de achterzijde. Het combineren van een transferplank
met een Immedia GlideCushion, Immedia GlidePad of
Immedia MultiGlide zorgt voor een nog lagere wrijving en
wordt aanbevolen wanneer de transfer met blote huid is.

Kenmerken
•
•
•

Transfer van bed naar rolstoel / toiletstoel
Transfer in en uit de auto
Transfer tussen rolstoel, stoel, toilet, douchestoel en toiletstoel

Gebruik Immedia Butterfly

Plaats de Immedia Butterfly
transferplank strak tegen de
rolstoel aan en plaats de Glijmat
onder de zitbeenderen.

Immedia Butterfly Transferplank
Immedia Butterfly Board is een lange, brede en stabiele
transferplank. Met een uitsnede zodat de transferplank
dicht tegen het rolstoelwiel geplaatst kan worden. Een
antislip gedeelte aan de achterzijde zorgt voor een goede
positionering en voorkomt wegglijden.

Laat de cliënt, indien mogelijk,
de tegenoverliggende armleuning
vast houden wanneer de cliënt
naar de rolstoel glijdt. Gebruik
Immedia PediTurn om het
draaien te vergemakkelijken

Immedia Butterfly Glijmat

Verwijder de Immedia Butterfly
wanneer de cliënt juist in
de rolstoel zit en neem de
armleuningen en beensteunen
van de rolstoel in gebruik.

Immedia Butterfly transferplank kan gebruikt
worden in combinatie met een glijmat, welke
op de transferplank gemonteerd wordt voor
extra gemak bij het glijden.

Leuk om te weten!
Zorg ervoor dat de transferplank wat lager ligt op de plek waar de cliënt
naar gaat, gebruik zwaartekracht en maak de transfer eenvoudiger.

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van de transferplanken.
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Immedia E-Board

Immedia 3B - Board

Immedia E-Board is een dunne en flexibele transferplank
die eenvoudig aan te brengen en te verwijderen is.

Immedia 3B - Board is een stabiele transferplank met
gebogen vorm. De transferplank kan met de kromming
naar voren of achteren gebruikt worden, afhankelijk van
de transfer en omringende obstakels zoals rolstoelwiel.

Immedia E-Board met vleugel
Immedia E-Board met vleugel heeft een
vleugel aan een zijde welke op en neer
gebogen kan worden. Dit zorgt voor meer
stijfheid en stabiliteit van de transferplank.
De opgeklapte vleugel is bedoeld voor
bescherming van het rolstoelwiel.

Immedia E-Board
Een kleine en lichte transferplank dat
eenvoudig meegenomen kan worden voor de
actieve en onafhankelijke cliënt.

Immedia Dolphin

Immedia E-Board Oval

Immedia Dolphin is een stevige en stabiele transferplank
speciaal ontworpen voor de transfer naar het toilet of
de toiletstoel. De transferplank heeft een uitsparing
voor positioneren tegen een rolstoelwiel en antislip aan
de achterzijde. Door de uitsparing in het midden kan
de cliënt op de transferplank blijven zitten tijdens zijn
toiletbezoek.

Immedia E-Board Oval is een dunne transferplank
geschikt voor horizontale transfer (bed naar bed)plaatsen
van een sling of herpoositioneren. De transferplank
heeft een gladde lage wrijvings oppverlak dat de wrijving
vermindert en zorgt voor een eenvoudige transfer
met weinig inspanning van de verzorger. Het dunne
en flexibele ontwerp van de transferplank maakt het
eenvoudig het E-Board eenvoudig te plaatsen en te
vewijderen. De E-Board Oval is verkrijgbaar in 2 maten
en wordt altijd in een set van 2 geleverd.

Omschrijving

BxL

Immedia E-Board

(cm)

Small
Medium
Breed
Lang
E-Board
E-Board

met vleugels
met vleugels
Oval - S
Oval - L

Immedia Butterfly
Transferplank
Glijmat, L
Glijmat, XL
Immedia 3B - Board

20x45
25x60
33x60
33x75
45x20x3
85x39x3

EIM410
EIM408
EIM404
EIM405
EIM412
EIM411

32x66
35x40
35x47.5

Specifications
Immedia E-board & 3B-Board

Immedia 3B-Board/E-Board & Dolphin

Materiaal: polyethyleen

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg

Immedia Butterfly & Dolphin

Immedia Butterfly

Materiaal: fibreglas

Maximaal gebruikersgewicht: 250kg

Immedia Butterfly Glijmat

(cm)
EIM401
EIM4001
EIM4002

Materiaal: nylon
Vulling: polyester

(cm)

Transferplank, wit

23x77

Immedia Dolphin

(cm)

Toilet transferplank

L69

www.etac.com/nl

Art.nr.

EIM403

EIM409
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Immedia Glijpad
Glijpad voor eenvoudige transfer
Immedia glijpad kan alleen of in combinatie met een
transferplank gebruikt worden voor positioneren van de
cliënt. De handgrepen geven de verzorger een goede grip
tijdens de transfer.

Kenmerken
•
•
•
•
•

Ondersteuning tijdens transfer tussen bed, rolstoel, stoel etc.
Transfer in en uit de auto
Naar achteren of voren plaatsen in een rolstoel / stoel
Transfer van rolstoel naar toilet / douchestoel
Positioneren in bed / rolstoel / stoel

Immedia Swan
The Immedia Swan is een open glijpad met handgrepen.
Geschikt voor transfer tussen bed en rolstoel of in en
uit de auto. Kan gebruikt worden in combinatie met een
transferplank.

Omschrijving

BxL

Immedia Glijpad

(cm)

Swan

45x140

Art.nr.

Specificaties
Immedia Swan & HandyTrans

EIM2698121

Glijpad: nylon
Handgrepen: polyester
Vulling: polyester
Antislip: nylon
Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
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Transfer – Horizontaal
Hulpmiddelen voor horizontale transfer

Immedia 2Move Transferplank
Transferplank voor horizontale transfer
Immedia 2Move transferplank wordt gebruikt voor
een horizontale transfer tussen bedden, bed en
douchebrancard, bed naar röntgentafel, stretcher naar
bed etc.
Immedia 2Move is opvouwbaar en weegt slechts
1,5 kg. Daardoor is hij eenvoudig te transporteren en op
te bergen. De handgrepen vergemakkelijkt het dragen en
maakt het mogelijk de transferplank op te hangen.

Kenmerken
•
•
•
•

Overbrugt opening tussen twee liggende posities
Transfer tussen bedden
Transfer tussen bed en douchebrancard
Transfer tussen bed en röntgentafel, operatietafel, scanner

Plaats de Immedia 2Move
halverwege het lichaam en
leg vervolgens het hoofd en
de voeten van de cliënt op de
transferplank.

Plaats de twee bedden tegen
elkaar. Eén verzorger tilt en duwt
de cliënt naar de transfer plank.
De andere verzorger trekt de
cliënt naar het andere bed.

Wanneer de transfer gereed is
wordt de transferplank verwijdert.

Comfortabele transfers
Het schuim is comfortabel voor de cliënt en is eenvoudig
te reinigen en te desinfecteren.
Immedia 2Move wordt altijd gebruikt in combinatie
met een hoes met lage wrijving (accessoire) voor een
gemakkelijke transfer.

34
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Leuk om te weten!
Gebruik een basislaken of treklaken voor vermindering van de wrijving
en het creëren van handgrepen.

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van transferplanken
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2Move - varianten
Immedia 2Move Large opvouwbaar

Immedia 2Move X-Large
opvouwbaar

Immedia 2Move Large opvouwbaar is
geschikt voor horizontale transfers en is
eenvoudig te transporteren en op te bergen.

Immedia 2Move X-Large opvouwbaar is
een brede transferplank en is geschikt voor
transfers van grote of zwaarlijvige cliënten.

Immedia 2Move Small

Immedia 2Move Large

Immedia 2Move Small is geschikt voor een
cliënt die gedeeltelijke ondersteuning nodig
heeft bij het boven- of onderlichaam.

Immedia 2Move Large is een brede
transferplank en is geschikt voor transfers
van grote of zwaarlijvige cliënten. Deze
transferplank kan niet opgevouwen worden.

Immedia 2Move Hoes

Immedia 2Move Display

Een lage wrijving hoes welke over de
transferplank glijdt. Het minimaliseert frictie
en faciliteert de transfer.
Materiaal: Nylon, waterafstotend

De display aan de muur zorgt ervoor dat je
eenvoudig bij de wegwerp hoezen kunt.

Accessoires

Immedia 2Move wegwerp hoes
Materiaal: PE-LD

Omschrijving

BxL

Immedia 2Move Transferplank
Small
Large
Large (niet opvouwbaar)
X-Large

Art.nr.

(cm)
50x95
50x190
50x190
70x190

Specificaties
Immedia 2Move Transferplank

EIM8050095
EIM8050190
EIM8150190
EIM8070190

Materiaal: plastazote

EIM4319
EIM4318
EIM4320
EIM4321

Immedia 2Move hoes

Set - Immedia 2Move
Small
Large
Large (niet opvouwbaar)
X-Large

Incl. IM8050095 + IM4047
Incl. IM8050190 + IM4048
Incl. IM8150190 + IM4048
Incl. IM8070190 + IM4049

Accessoires - Immedia 2Move
Hoes Small
Hoes Large
Hoes X-Large
Hoes Small
Hoes Large
Hoe X-Large
Display

www.etac.com/nl

Waterafstotend
Waterafstotend
Waterafstotend
Wegwerp, 100 stuks
Wegwerp, 40 stuks
Wegwerp, 40 stuks

Immedia 2Move wegwerp hoes
Materiaal: PE-LD

(cm)
51.5x79
51.5x161
71.5x161
60x100
60x200
60x200

Materiaal: nylon

EIM4047
EIM4048
EIM4049
EIM4035
EIM4034
EIM4036
EIM4040

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
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Immedia TransferMattress
Zacht, gevoerd matras voor horizontale transfer
Immedia TransferMattress vergemakkelijkt de horizontale
transfer tussen twee liggen posities zoals bed naar bed,
bed naar douchebrancard, bed naar röntgentafel etc.
Daarnaast kan het tevens gebruikt worden om de cliënt
te draaien in bed van 'face-up' naar 'face-down'. Immedia
TransferMattress is gemaakt van een zacht gevoerd
polyester/katoen en verkrijgbaar in 60 en 70 cm breed.

Kenmerken
•
•
•
•

Transfer tussen bedden
Transfer tussen bed en douchebrancard
Transfer tussen bed en stretcher, röntgentafel, operatietafel
Draaien van de cliënt in bed

In combinatie met een hoes
Immedia TransferMattress kan gecombineerd worden
met een waterafstotende hoes of wegwerp hoes.

Accessoire
Nylon hoes
Immedia TransferMattress kan gecombineerd
worden met een waterafstotende hoes

Immedia TransferMattress kan niet worden gebruikt als
er ruimt is tussen bijvoorbeeld de bedden.

Omschrijving

BxL

Immedia TransferMattress
Smal
Breed

60 x 195
70 x 195

Accessoire - Immedia TransferMattress
Hoes - small
Hoes - breed

Art.nr.

Waterafstotend Nylon
Waterafstotend Nylon

EIM60/195
EIM70/195

Buitenzijde: 65 % polyester / 35 % katoen
Binnenzijde: nylon
Vulling: polyester

(cm)
60 x 220
70 x 200

Specificaties
Immedia TransferMattress:

(cm)

EIM60220N
EIM7000N

Nylon hoes: nylon
Maximaal gebruikersgewicht: 200kg

Set – Immedia TransferMattress
Smal
Breed
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Ondersteunen
Hulpmiddelen die helpen en ondersteunen bij transfers.

Immedia SupportBelt
SupportBelt met handgrepen
Immedia SupportBelt biedt extra hulp en ondersteuning
bij bewegen en transfers. Met de diagonale handgrepen
is een ergonomische werkhouding voor de verzorger
gegarandeerd.

Kenmerken

Immedia SupportBelt is een krachtig hulpmiddel wanneer
iemand moet gaan zitten of staan, geassisteerd moeten
worden bij het lopen of hulp nodig heeft tijdens een
transfer. De Immedia SupportBelt is voorzien van antislip
materiaal aan de binnenzijde en een instelbare band met
steekgesp.

Omschrijving

Ondersteuning bieden bij staan of zitten
Ondersteuning bieden bij het lopen
Ondersteuning bieden bij transfer tussen bed, rolstoel, stoel, etc.
Transfer van rolstoel naar toilet

Taille-omvang

Immedia SupportBelt
XXS
XS
S
M
L
XL

•
•
•
•

Art.nr.

(cm)
4 handgrepen
4 handgrepen
4 handgrepen
6 handgrepen
8 handgrepen
11 handgrepen

45-90
65-105
65-105
90-130
120-150
130-170

Specificaties
Buitenzijde: nylon

EIM8009009
EIM8010509
EIM8010513
EIM8013013
EIM8015013
EIM8017015

Binnenzijde: nylon
Vulling: polyethyleen
Handgrepen: polyester met polypropylene
Gesp: Acetal
Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
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Immedia Sling
Multifunctioneel transfer-hulpmiddel
Immedia Sling is een multifunctioneel transferhulpmiddel dat geschikt is voor diverse situaties.

Kenmerken

Immedia Sling met handgrepen fungeert als een
verlengstuk van de armen van de verzorger. De verzorger
kan ondersteuning en hulp bieden met een goede
ergonomische houding en grip zonder in de 'comfortzone' van de cliënt te komen.

•
•
•
•

Ondersteuning voor het hogerop plaatsen in bed van de cliënt
Ondersteuning bij transfer tussen bed, rolstoel, stoel, etc.
Ondersteuning bieden bij staan en zitten
Verplaatsen (naar voren of achteren) in een stoel of rolstoel

Immedia Sling is voorzien van stevige handgrepen. Het gebruik
in combinatie met een MultiGlide zorgt voor een goede en veilige
werkomgeving voor de verzorger wanneer de cliënt gepositioneerd
wordt in bed.
Zelfs met één verzorger kan de cliënt eenvoudig hoger op in bed
geplaatst worden.

De cliënt kan eenvoudig met één
of twee verzorgers naar achteren
worden geplaatst in een rolstoel.

Immedia Sling biedt extra hulp bij uiteenlopende
transfers zoals verplaatsen in bed, transfer tussen
zittende posities, etc. De Sling heeft 4 handgrepen aan
elke zijde en antislip materiaal aan de binnenzijde zodat
ongewenst glijden wordt voorkomen. De buitenzijde is
glad zodat de Sling eenvoudig aangebracht of verwijderd
kan worden.

Omschrijving
Immedia Sling
Lang, 2x 4 handgrepen
Kort, 2x 4 handgrepen

BxL

Art.nr.

(cm)
16 x 190
16 x 120

EIM428
EIM428K

Leuk om te weten!
Wanneer twee verzorgers samenwerken moet altijd één een commando
geven voor trekken of duwen.

Specificaties
Achterzijde: nylon

Vulling: polyester

Binnenzijde: nylon

Handgrepen: polyester

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg

www.etac.com/nl
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Immedia SmartMove
Transferband met handgrepen
Immedia SmartMove fungeert als verlengstuk van de
armen van de verzorger. De verzorger kan ondersteuning
en hulp bieden met een goede ergonomische
werkhouding en grip.
Immedia SmartMove kan worden gebruik bij
ondersteuning en hulp tijdens transfers van zitten naar
staan, staan naar zitten, hogerop plaatsen in bed of naar
voren of achteren verplaatsen in een stoel of rolstoel.
Immedia SmartMove geeft de verzorger en goede
houvast voor een goede werkpositie. De binnenzijde
is uitgevoerd in antislip zodat ongewenst glijden wordt
voorkomen, de buitenzijde is van een glad materiaal
zodat de transferband eenvoudig aangebracht en
verwijderd kan worden.

Omschrijving

BxL

Kenmerken
•
•
•
•

Ondersteuning bieden bij staan / zitten
Ondersteuning bieden bij het hogerop plaatsen in bed
Verplaatsen (naar voren of achteren) in een stoel of rolstoel
Hulp bij transfer tussen bed, rolstoel, stoel, etc.

Art.nr.

met 4 handgrepen

Specificaties
Buitenzijde: nylon

Immedia SmartMove
21x60

EIM426

Binnenzijde: polypropyleen
Handgrepen: polyester
Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
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Immedia BedString
Hulpmiddel om cliënt in zittende positie te brengen
Immedia BedString met handgrepen is voornamelijk
bedoeld voor de actieve cliënt die zichzelf in een zittende
positie in bed wil brengen. Zodoende kan eenvoudig
bijvoorbeeld een kussen of tilband aangebracht worden
of kan de cliënt zich aankleden. Immedia BedString heeft
8 handgrepen, afwisselend links en rechts, voor een
betere houvast.

Kenmerken
•

Positioneren naar een zittende positie in bed of stoel

Immedia HandyGrip
Verstelbare greep om draaien in bed te vergemakkelijken
Immedia HandyGrip is bedoeld voor het zelfstandig
draaien in bed. Maar is ook een goed hulpmiddel voor
zelfstandige transfer van rolstoel naar bed. Zacht,
compact en eenvoudig op te ruimen. Met de verstelbare
gesp kan de lengte of positie versteld worden zodat de
cliënt een betere houvast heeft.

Omschrijving

Immedia HandyGrip
met gesp

www.etac.com/nl

•

BxL

Immedia BedString
met handgrepen
met handgrepen

Kenmerken
Greep om verlengde afstanden te bereiken

Art.nr.

(cm)
gesp
aan elke einde

8,5x170
5x180

Immedia BedString: polyester (IM429)
EIM429
EIM9910001

katoen (IM9910001)
Immedia HandyGrip: polyester
Gesp: Acetal

(cm)
5x160

Specificaties

EIM461

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg

Transfer-hulpmiddelen| Catalogus
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Speciale oplossingen
Oplossingen en hulpmiddelen voor specifieke situaties

Immedia SlingOn
Transfer-hulpmiddel
Immedia SlingOn is ontworpen om eenvoudig een tilband
onder de cliënt aan te brengen zonder dat de cliënt
gedraaid hoeft te worden. Immedia SlingOn bestaat uit
twee glijlakens (lage wrijving) die samengehouden worden
door drukknopen in de hoeken en heeft handgrepen aan
de zijkanten.

Kenmerken
•
•
•
•
•

Eenvoudig aanbrengen van de tilband
Minimale wrijving onder de drukpunten
Draaien van de cliënt in bed
Positioneren van de cliënt in bed
Hogerop plaatsen van de cliënt in bed

Immedia SlingOn is een ideaal hulpmiddel voor cliënten
die veel gebruik maken van een tillift, voor zwaarlijvige
cliënten en cliënten die gedraaid moeten worden in een
rechte houding. Daarnaast kan de SlingOn ook gebruikt
worden voor het positioneren in bed.

Rol de Immedia SlingOn vanaf de korte kant op in stappen van 2030cm en rol deze onder de cliënt in fases uit. Het is belangrijk om de
SlingOn gelijktijdig uit te rollen.

Immedia SlingOn wordt middels een vouwtechniek onder
de cliënt geplaatst.
De lage wrijving vergemakkelijkt het om de tilband op zijn
plek te leggen en kan indien nodig aangepast worden.
Wanneer de tilband op zijn plek ligt wordt de bovenste
laag van de Immedia SlingOn verwijdert.
Opmerking: De cliënt wordt altijd in de tilband getild,
nooit in de Immedia SlingOn. Verwijder altijd de bovenste
laag voordat u de cliënt gaat tillen.
Wanneer de Immedia SlingOn op zijn plek ligt wordt de tilband tussen
de twee lagen van de SlingOn van boven naar beneden en in kleine
stapjes op de juiste plek gelegd. Verwijder vervolgens de bovenste laag
van de Immedia SlingOn en de cliënt kan getild worden.

Leuk om te weten!
Gebruik de Immedia SlingOn als glijlaken. De twee delen zijn uitgerust
met handgrepen om positioneren eenvoudig te maken.
De Immedia SlingOn kan ook vanaf kniehoogte tot aan het hoofd
gebruikt worden.
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Wanneer de verzorger werkt met zwaarlijvige patiënten in een kleine ruimte, dan wordt het draaien van de cliënt in een
rechte houding een uitdaging. Met de Immedia SlingOn kunt u tilbanden aanbrengen zonder dat de cliënt gedraaid
hoeft te worden in een rechte houding.

Omschrijving

BxL

Immedia SlingOn

(cm)

Small
Medium
Large

80x100
80x170
120x150

Art.nr.

Specificaties
Materiaal: nylon

EIM437/S
EIM438
EIM437

Riem: polyester
Drukkknopen
Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

www.etac.com/nl
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Immedia MiniBoard
Zachte stretcher
Immedia MiniBoard is geschikt voor transfer tussen
bed en operatietafel en draaien en positioneren in bed.
De plaat aan de binnenzijde in combinatie met de lage
wrijving zorgt ervoor dat de stretcher eenvoudig onder de
cliënt te plaatsen is.

Kenmerken
•

Horizontale transfer

Er zijn twee varianten verkrijgbaar met hoofdsteun wat
zorgt voor een veilig en comfortabele ondersteuning
tijdens de transfer.

Omschrijving

BxL

Immedia MiniBoard
Medium
Large
Large met hoofdondersteuning
X-Large met hoofdondersteuning

Art.nr.

(cm)
4 handgrepen
6 handgrepen
7 handgrepen
11 handgrepen

54 X 110
54 X 150
54 x 124
54 x 200

Specificaties
Boven-/Onderzijde: nylon

EIM8011054
EIM8015054
EIM8012454
EIM8020054

Binnenzijde: polyethyleen
Handgrepen: polyester
Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

w
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Immedia OneManSling
Hulp bij het hoger plaatsen in bed
Immedia OneManSling maakt het mogelijk om met
één persoon de cliënt hoger in bed te krijgen. Bevestig
OneManSling aan de bovenzijde van het bed door
middel van de lus en plaats met behulp van minimale
inspanning de cliënt hogerop in bed. Om zo weinig
mogelijk wrijving te krijgen is het raadzaam om een
glijzeil of glijlaken te gebruiken, vooral onder de
schouders en heupen.

Kenmerken
•
•

Assisteert bij het hogerop plaatsen in bed van de cliënt
Assisteert bij het in uit bed draaien van de benen van de cliënt

De constructie van Immedia OneManSling samen met
een glijzeil of glijlaken geeft een goed resultaat met zo
weinig mogelijk inspanning.

Omschrijving
Immedia OneManSling
met PU-kussen

BxL

Art.nr.

(cm)
7.5 x 300

Specificaties
Riem: polyester

EIM460PU

Vulling: polyester
Binnenzijde Glijkussen: Nylon
Buitenzijde: olyurethaan
Maximaal gebruikersgewicht: 150kg
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Immedia Positioneringswig
Steun- en positioneringskussen met antislip
Immedia Positioneringswig ondersteunt de cliënt in
zijligging na het draaien, tijdens het rusten of bij het
uitvoeren van persoonlijke hygiëne of wondverzorging.
De Immedia Positioneringswig kan worden gecombineerd
met 4WayGlide Systeem, SatinSheet Systeem, MultiGlide
of andere glijlakens. De hoes is van antislip wat ervoor
zorgt de positioneringswig op zijn plaats te houden.

Kenmerken
•
•
•
•

Ondersteunt de cliënt in zijligging
Ondersteuning tijdens het rusten
Ondersteuning bij persoonlijke hygiëne of wondverzorging
Kan in combinatie met andere positioneringshulpmiddelen

De Positioneringswig heeft uniek afgeronde hoeken,
draai de Positioneringswig om te zien welke hoek het
beste past bij de situatie.

Accessoire
Hoes
Nylon hoes met polyurethaan coating.

Omschrijving

BxLxH

Immedia Positioneringswig
Small
Large

Incl. anitslip hoes
Incl. antislip hoes

Accessoire - Immedia Positioneringswig
Hoes Small
Hoes Large

www.etac.com/nl

Art.nr.

(cm)
30x53x20
30x80x20

Immedia Positioneringswig
EIM53NS
EIM53/80NS

(cm)
Voor IM53NS
Voor IM53/80NS

30x53x20
30x80x20

Specificaties

EIM5300NS
EIM5300/80NS

Materiaal: zacht schuim
Hoes: nylon, polyurethaan, rits
Maximaal gebruikersgewicht: 200kg
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Immedia MultiGlide Glove
Een slim hulpmiddel
Immedia MultiGlide Glove kan in veel verschillende
situaties gebruikt worden om iemand te positioneren.
Met de handschoen is het eenvoudig om de handen
tussen de cliënt en het matras of (zit)kussen te brengen.
Kleine positioneringscorrecties of strak trekken van de
lakens of kleding zijn dagelijkse bezigheden waarbij
de MultiGlide Glove bijzonder bruikbaar zijn. Immedia
MultiGlide Glove kan ook gebruikt worden om de werking
van een drukverlagend zitkussen te controleren terwijl de
cliënt daar op zit. Een must voor elke zorgverlener!

Omschrijving

Kenmerken
•
•
•
•

Positioneren
Kleine positioneringscorrecties
Controle werking anti-decubitus zitkussen of matras
Ontspanning van de huid

Bekijk onze video's op Etac.com/nl
En leer meer over het gebruik van de Immedia
MultiGlide Glove.

Art.nr.

Immedia MultiGlide Glove
Nylon

Specificaties
Immedia MultiGlide Glove

1 paar (set)

EIM35

Materiaal: nylon

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg
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Immedia X-Ray Oplossingen
Vergemakkelijkt het röntgenstraalproces voor cliënten die aan bed gebonden zijn.

Immedia Thorax SlideSecure
Immedia Thorax SlideSecure vergemakkelijkt het juist
positioneren van een röntgencassette onder de cliënt die
gebonden is aan bed. Het zit vast aan het hoofdeinde
van het bed voor gemakkelijke toegang. Immedia Thorax
SlideSecure is ontworpen voor cliënten die aan bed
gebonden zijn en regelmatig röntgenfoto's moeten laten
maken.

Accessories
Immedia Thorax Slide Secure Bag
Immedia Thorax Slide Secure kan
gecombineerd worden met Immedia Thorax
Slide Secure Bag voor het nog eenvoudiger
plaatsen van een röntgencassette.

Immedia Scanner ArmSupport
Immedia Scanner ArmSupport is een hulpmiddel voor
cliënten die moeite hebben met het stil en rechthouden
van hun arm in een bepaalde positie tijdens het maken
van röntgenfoto's. Immedia Scanner ArmSupport maakt
het comfortabeler en minimaliseert het bewegingsrisico
voor een betere kwaliteit van de foto/scan.

Omschrijving
Immedia Thorax SlideSecure
Thorax SlideSecure
Accessoire Immedia Thorax Slide Secure
Bag, Open bij 560 mm
Immedia Scanner ArmSupport
ArmSupport

www.etac.com/nl

BxL

Art.nr.

(cm)
90 x 80

EIM4008SECURE

EIM4017

(cm)
290 x 510 x 200

Immedia Thorax Slide Secure

Immedia Thorax Slide Secure

Materiaal: nylon.

Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

Bag – Materiaal: nylon

(cm)
56 x 47

Specifications

Immedia Scanner ArmSupport

Immedia Scanner ArmSupport

Materiaal: plastazote

Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

EIM502
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Immedia RescueSheet
Evacuatielaken
Immedia RescueSheet is een evacuatielaken dat op zijn
plek blijft liggen onder het matras. In noodgevallen kan
het worden gebruik om de cliënt die gebonden is aan bed
snel, inclusief het matras, te evacueren. Het materiaal is
brandveilig.

Kenmerken
•
•

Nood evacuaties
Transfer uit bed

Immedia HipTurner
Speciaal hulpmiddel voor draaien en ondersteunen in bed
Immedia HipTurner is speciaal ontworpen voor het
draaien van een cliënt en het ondersteunen aan een
zijde, terwijl er ook ruimte gecreëerd wordt voor het
plaatsen van een po onder de cliënt, persoonlijke
hygiëne, (wond)verzorging of aankleden. Immedia
HipTurner maakt het voor de verzorger mogelijk om
te werken in een goede werkhouding met minimale
belasting.

Kenmerken
•
•
•
•

Draaien van de cliënt in bed
Ondersteuning bij zijligging
Ruimte creëren voor plaatsen van een po, persoonlijke hygiëne,
(wond)verzorging of aankleden
Kan in combinatie met een tillift gebruikt worden

Draaien met behulp van HipTurner kan handmatig of met
een tillift.

Omschrijving
Immedia RescueSheet
Standaard
Extra breed

52

Art.nr.

(cm)
75 x 200
85 x 200

Immedia HipTurner
HipTurner

BxL

Immedia RescueSheet
EIM108088
EIM108089

(cm)
40 x 20 x 4.5
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Specificaties

EIM462

Immedia HipTurner

Materiaal: nylon

Materiaal: nylon

Riem: polypropyleen

Riem: polyester

Gesp: Acetal

Hoes: nylon
Schuim: polyethyleen

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg

Etac
Immedia
| Creating
| a Possibilities
part of Etac
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Immedia Non-Slip
Wanneer verhoogde wrijving nodig is

Immedia Non-Slip Square

Non-Slip Roll

is een plaat wat gebruikt kan worden wanneer hoge
wrijving noodzakelijk is. Het kan bijvoorbeeld geplaatst
worden onder de voeten om de cliënt te ondersteunen
wanneer hij zelfstandig hogerop op in bed wilt liggen.

is een rol met hoge wrijving dat op de gewenste maat
gesneden kan worden. De rollen zijn 150 cm breed en
verkrijgbaar in 5 of 30 meter.

Immedia CloverFoot
Verhoogt de positie van de voeten
Immedia CloverFoot wordt gebruikt om de voeten
van de cliënt tijdens de transfer omhoog te brengen,
bijvoorbeeld wanneer het bed, rolstoel of stoel niet in
hoogte kan worden aangepast. Immedia CloverFoot
kan ook gebruikt worden voor een stabielere en
comfortabelere positie tijdens het toiletbezoek.
Immedia CloverFoot heeft een afgeronde vorm zodat
deze dichtbij het obstakel geplaatst kan worden om
de verzorger meer ruimte te geven voor een betere
werkhouding.

Description
Immedia Non-Slip
Square
Rol 5 meter
Rol 30 meter
Immedia CloverFoot
CloverFoot

www.etac.com/nl

WxL

Item no.

(cm)
38 x 48
150 x 500
150 x 3000

Immedia Non-Slip Square: plastazote
EIM2248
EIM2246
EIM2247

Immedia Non-Slip
Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

Immedia Non-Slip Rol: antislip
Immedia CloverFoot
Immedia CloverFoot: plastazote

(cm)
38 x 9 x 32

Specificaties

Maximaal gebruikersgewicht: 150kg

EIM2001
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“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor
“Onze Etac R82
hulpmiddelen
maximale vrijheid
beweging voor
kinderen,
jongerenbieden
en volwassenen
met eenen
beperking"
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking"
Kijk voor meer productinformatie, maten, accessoires en het laatste 		
Kijk voor meer productinformatie,
maten,
accessoires en het laatste 		
nieuws op:
www.etac.com/nl			
nieuws
op: www.etac.com/nl			
en bezoek ook
ons nieuwe
platform: www.etactransfer.nl
en bezoek ook ons nieuwe platform: www.etactransfer.nl

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: Etac.com/nl

