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Etackoncernen
Etac har sitt säte i Stockholm och är ett expansivt företag som erbjuder produkter för 
personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem 
och hemmiljö. Vi profilerar oss genom att vara ett företag med kompetent personal som 
erbjuder flexibla lösningar och produkter i världsklass. 

Etac-koncernen Skapar möjligheter

Reddot Good Design 
Award

Excellent Swedish  
Design

Award for Design  
Excellence

Innovation för framtiden 
Vår uppgift är att ge människor möjlighet att påverka sin 
egen tillvaro och skapa sin egen vardag på sina egna 
villkor – oavsett fysiska förutsättningar. Vi kommer att 
fortsätta att ta fram innovationer med skandinavisk 
kvalitet och design för att skapa möjligheter för användare 
i alla åldrar och för vård- och omsorgspersonal.

Vinnande design i fyra decennier
Alla våra produkter har en sak gemensamt – de är 
marknadsledande när det gäller kvalitet, enkelhet, 
funktionalitet, pålitlighet och design.  
Våra produkter utvecklas i nära samarbete med 
vårdpersonal, industridesigners och användare. 
Resultatet är ergonomisk design och högkvalitativa 
produkter som är unika på marknaden. Varje detalj 
i våra produkter är utformad i syfte att värna om 
användarens välbefinnande och säkerhet och samtidigt 
erbjuda maximal komfort och funktionalitet. En tydlig 
bekräftelse på att vi har lyckats med det vi eftersträvar 
är alla de designutmärkelser vi har förärats med, både i 
Skandinavien och internationellt. 

Bred produktportfölj
Efter 40 år i branschen kan vi idag därför erbjuda 
ett brett sortiment av väldesigande och funktionella 
hjälpmedelsområden, såsom manuella rullstolar, 
avancerad tryckavlastning, innovativa bad- och 
toalettprodukter, förflyttningslösningar och hjälpmedel för 
det dagliga livet. Dessutom erbjuder vi världsledande och 
toppmoderna lösningar för barn och ungdomar. 

Etac har skapat möjligheter  
i över 40 år
Sedan 1973 har vi utvecklat produkter och tjänster som 
skapar möjligheter för människor att leva i frihet och 
självständighet.  Företaget har sedan dess expanderat 
till att bli en av Sveriges absolut ledande aktörer inom 
hjälpmedelsbranschen. Etac ägs idag av Nordstjernan, 
som är ett familjekontrollerat investmentbolag.

Lär dig mer om våra produkter och förbättra dina 
färdigheter! Vi erbjuder produktutbildningar, kliniska 
tillämpningar och seminarier kopplat till våra produkter. 
Våra utbildningsledare är produktspecialister med 
många års klinisk erfarenhet.
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Manuell förflyttning

Välkommen till Immedias värld av  
manuella förflyttningshjälpmedel!
Användningen av Immedias manuella förflyttningshjälpmedel skapar förutsättningar för 
säkra och bekväma förflyttningar. De mjuka och smidiga produkterna minskar friktionen 
och underlättar viktöverföring. De främjar ett naturligt rörelsemönster och gör att 
förflyttningar kan utföras med lätthet och värdighet för både patient och vårdpersonal.
De manuella förflyttningshjälpmedlen utvecklas i enlighet med de beprövade principer som 
bygger på det naturliga rörelsemönstret, viktöverföring, kunskap om friktionspunkter och 
etik. Tanken bakom produkterna är att de ska vara enkla att använda för både patient och 
vårdare.

Immedia Butterfly är en lång, bred och stabil glidbräda. 
Den unika glidvingen bidrar till att göra enkla och smidiga 
förflyttningar.

Immedia SatinSheet-systemet är ett flexibelt 
förflyttningssystem med många olika alternativ för 
patienter med varierande behov.

Från problemlösande till 
 funktionella produkter
Immedias berättelse tog sin början i mitten 
av 1980-talet då en dansk entreprenör insåg 
att det fanns behov av produkter för manuell 
förflyttning. Denna insikt fick han efter att ha 
legat på sjukhus en längre tid. Samtidigt såg 
han hur hans föräldrar blev allt mer beroende 
av hjälp. De här svårigheterna gjorde honom 
medveten om de problem som är förknippade 
med manuell förflyttning. Han utarbetade därför 
funktionella produkter i syfte att förbättra 
livskvaliteten för patienterna och arbetsmiljön 
för vårdpersonalen.
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Positionering – liggande
System och lösningar för liggande positionering, vändning och förflyttning 
högre upp i säng.
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Immedia SatinSheet System
Komplett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng

1. Med 4Direction kan du varsamt förflytta patienten högre upp i 
sängen med minimal ansträngning. Förflyttningssystemet är enkelt att 
använda då det alltid ligger på plats i sängen.

2. Patienten vänds enkelt på sidan med hjälp av draglakan.

Rekommenderad användning

Tips!
För att undvika rotation av ryggen vid positionering i säng, placera 
samma fot och hand (t.ex. höger fot och höger hand) i främre läget.

Användningsområden
• Förflyttningssystem för självständiga patienter eller  

patienter med behov av assistans 
• Vändning i säng 
• Positionering i säng 
• Förflyttning högre upp i säng 
• Kan användas i kombination med lyft

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur SatinSheet-systemet används.

Immedia SatinSheet System är utformat för att lättare 
förflytta en patient i sängen, oavsett patientens behov 
av assistans. Förflyttningssystemet bidrar till att minska 
belastningen på vårdarens rygg och förebygger därmed 
arbetsskador. Det gör också förflyttningen mindre 
tidskrävande och kan innebära att färre vårdare behövs.

• Minimerar risken för att patienten utsätts för 
skjuvsår, eftersom SatinSheet-lakanen minskar 
risken för friktion och därmed också risken för 
skjuv. Uppfyller behoven alltifrån helt självständiga 
patienter till patienter som behöver full assistans.

• Eftersom lakanen alltid ligger på plats i sängen blir 
det mer bekvämt för patienten och också enklare att 
ändra läge, flytta eller vända på patienten.

• SatinSheets kan placeras ovanpå en tryckavlastande 
madrass utan någon påverkan av madrassens 
tryckavlastande förmåga.
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Maxi – Extra bred
För bredare sängar eller 
dubbelsäng. Lämpligt för patienter 
som ligger i mitten av en bredare 
säng eller för bariatriska patienter. 
Kan kombineras med draglakanet 
2Direction eller 4Direction. Finns i 
längderna Mini, Midi och Maxi.

Vad består SatinSheet System av?
Systemet har två huvuddelar: glidlakan och draglakan.

Storlekar på glidlakanet
För användning i en enkelsäng av standardtyp För användning i en bredare säng eller dubbelsäng

2Direction glidlakan
Börja med att placera ett 2Direction glidlakan 

direkt på madrassen. Glidlakanet har en 
glidyta (satin) med låg friktion i mitten, vilket 

möjliggör självständig förflyttning i sidled. 
Sidorna är av polyester/bomull som ger 

högre friktion, vilket minimerar risken för att 
patienten glider ur sängen.

2Direction draglakan
2Direction draglakan används för patienter 

som är i behov av assistans vid sidledes 
förflyttningar och vändning i säng. 

Draglakanen är utformade för att användas 
ovanpå glidlakanet. 

4Direction draglakan
4Direction draglakan används för patienter 

som är i stort behov av assistans och behöver 
hjälp med förflyttning i alla riktningar. Dessa 

draglakan är utformade för att användas 
ovanpå 2Direction glidlakan. 

Mini 
Glidytan sträcker sig från axlarna till knäna eller 
från höfterna till vaderna. Denna storlek är avsedd 
för självständiga eller delvis självständiga patienter. 
Används till patienter med nedsatt rörlighet i vissa 
delar av kroppen. Om patienten behöver hjälp med 
att flytta eller vända sig bör glidlakanet användas i 
kombination med draglakan 2Direction. 

Midi 
Glidytan sträcker sig från huvudet till knäna eller 
från höfterna till fötterna. Denna storlek är avsedd 
för patienter med nedsatt rörlighet som delvis är 
i behov av assistans. Om patienten behöver hjälp 
med att flytta eller vända på sig ska glidlakanet 
användas i kombination med ett draglakan 
2Direction eller 4Direction.

Double 
För dubbel- och kingsize-sängar. 
Glidområdet är placerat på ena 
sidan av lakanet. Kan kombineras 
med draglakan 2Direction eller 
4Direction.

Maxi 
Glidytan sträcker sig över hela sängens längd.
Används då patienten även behöver hjälp med att 
flytta ben/fötter. 
Kan kombineras med draglakanet  
2Direction eller 4Direction

Storlekar på glidytan i satin
Glidyta i satin: satinets bredd väljs utifrån  
patienten och/eller sängens bredd.

• Smal: 60/65 cm satin
• Standard: 70 cm satin
• Bred: 85 cm satin
• Extra bred: 90/96 cm satin
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2Direction Baslakan
Ett baslakan som kan bäddas in runt 
madrassen. Patienten ligger direkt på glidytan 
vilket minskar friktionen, och gör det enklare 
för patienten att röra och vända på sig.

2Direction Fit
Dra-på-lakan med dragsko. Lakanet är försett 
med ett glidområde som täcker hela sängens 
bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare 
för benen att glida i och ur sängen.

2Direction Corner 
Lakan med resårband i hörnen som fästs 
runt madrassens hörn. Lakanet är enkelt 
att fästa för en ensam vårdare och fungerar 
bra på tjockare madrasser eller när en 
tryckavlastande madrass används.

2Direction Elastic Fit
Dra-på-lakan med resårband. Denna modell 
har öppning i alla fyra hörnen så att en slang 
kopplad till t ex en växeltrycksmadrass kan 
träs igenom utan besvär. Lakanet är försett 
med ett glidområde som täcker hela sängens 
bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare 
för benen att glida i och ur sängen.

Varianter av 2Direction Glidlakan
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SatinSheet glidlakan 2Direction  
(glidytan i satin)

(cm)

Mini 2D (glidyta 60 x 105 cm – liten) 195 x 105 IM4133S        
Mini 2D (glidyta 70 x 105 cm – standard) 195 x 105 IM4108S        
Mini 2D (glidyta 85 x 105 cm – bred) 230 x 105 IM4175S
Mini 2D (glidyta 96 x 105 cm – dubbel) 230 x 105 IM4178S
Midi 2D (glidyta 60 x 140 cm – liten) 200 x 140 IM4119S        
Midi 2D (glidyta 70 x 140 cm – standard) 200 x 140 IM4113S        
Midi 2D (glidyta 85 x 140 cm – bred) 230 x 140 IM4176S
Midi 2D (glidyta 96 x 140 cm – dubbel) 230 x 140 IM4179S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 140 cm) 85 x 200 IM4157S
Maxi 2D (glidyta 60 x 200 cm – liten) 200 x 200 IM4181S
Maxi 2D (glidyta 70 x 200 cm – standard) 200 x 200 IM4114S        
Maxi 2D (glidyta 85 x 200 cm – bred) 230 x 200 IM4177S
Maxi 2D (glidyta 96 x 200 cm – dubbel) 230 x 200 IM4180S        
Double 2D (glidyta 60 x 200 cm på en sängsida) 280 x 200 IM4122S        
Maxi 2D Fit (glidyta 70/90 x 200 cm) 90 x 200 IM4112S        
Maxi 2D Elastic Fit (glidyta 70/90 x 200 cm) 90 x 200 IM4142S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 200 cm) 85 x 200 IM4107S        
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 80 x 200 cm) 105 x 200 IM4147S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 90 x 200 cm) 120 x 200 IM4137S

Immedia SatinSheet Draglakan 2Direction

Draglakan Mini 200 x 100 IM4116S
Draglakan Midi  200 x 140 IM4118S

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction 

Midi 4D (glidyta 147 x 140 cm)  200 x 140 IM4115S        
Midi 4D med handtag (glidyta 147 x 140 cm)  200 x 140 IM4115SH
Maxi 4D (glidyta 147 x 200 cm) 200 x 200 IM4121S        
Maxi 4D med handtag (glidyta 147 x 200 cm) 200 x 200 IM4121SH  

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction  
med inkontinensskydd

(cm)

Mini med vingar (glidyta 85x90 cm) 185 x 90 IM4110S        
Mini med vingar + handtag (glidyta 85x90 cm) 185 x 90 IM4110SH
Midi med vingar (glidyta 120x140 cm)  220 x 140 IM4140S        
Midi med vingar + handtag (glidyta 120x140 cm)  220 x 140 IM4140SH    

Immedia SatinSheet 2Direction Örngott

Örngott   70 x 60  IM4117S

Immedia SatinSheet Set

Mini 2D 70 cm + draglakan 2D 100 cm IM4108S + IM4116S IM4201S
Midi 2D 60 cm + draglakan 2D 140 cm IM4119S + IM4118S IM4205S
Midi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm IM4113S + IM4118S IM4200S
Midi 2D 60 cm + draglakan 4D 140 cm IM4119S + IM4115S IM4207S
Midi 2D 70 cm + draglakan 4D 140 cm IM4113S + IM4115S IM4204S
Maxi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm IM4114S + IM4118S IM4202S
Maxi FIT 2D + draglakan 4D 140 cm IM4112S + IM4115S IM4203S
Corner 2D + draglakan 2D 140 cm IM4107S + IM4118S IM4208S
Corner 2 D + draglakan 4D 140 cm  IM4107S + IM4115S IM4211S
Corner 2D + draglakan 4D 200 cm IM4107S + IM4121S IM4212S

Matcha efter färg    Följ färgkodningen för att hitta draglakan som bäst matchar 

 motsvarande glidlakan. 

Specifikationer
Tyg: 55% bomull/45% polyester 
Satin: Polyester 

Max. brukarvikt: 200 kg

Varianter av Draglakan
Draglakan – 2Direction
Detta draglakan används för förflyttning i 
sidled eller vändning i säng. Förhindrar att 
patienten glider uppåt eller nedåt i sängen. 
Placeras ovanpå ett glidlakan.

Draglakan – 4Direction
Ett draglakan med en undersida av satin som 
placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör 
förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.

Draglakan –  
4Direction med handtag
Lämpligt att använda tillsammans med lyft 
för vändning i säng. Ett draglakan med en 
undersida av satin som placeras ovanpå 
glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt 
och nedåt samt i sidled. 

Draglakan – 4Direction med 
inkontinensskydd
Ett draglakan med ovansida av 
inkontinensskydd och en undersida av satin. 
Placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör 
förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. 
Finns i två storlekar.

Draglakan - 4Direction med 
inkontinensskydd och handtag
Lämpligt att använda tillsammans med lyft
för vändning i säng. Ett draglakan med 
ovansida av inkontinensskydd och en 
undersida av satin. Placeras ovanpå 
glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt 
och nedåt samt i sidled. Finns i två storlekar.

Örngott
Örngottets mönster visar glidriktningen. Vid 
placering med ränderna i sidled  underlättar 
kudden vid sidförflyttning. Placerat med 
ränderna i längriktningen erhålls 4-vägs-glid 
vilket underlättar vid förflyttning högre upp i 
säng.
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Immedia 4WayGlide System
Förflyttningssystem för vändning och förflyttning av patienter med begränsad rörlighet

Immedia 4WayGlide System är ett förflyttningssystem 
för patienter med mer omfattande funktionshinder. 
Det är idealiskt för patienter med begränsad rörlighet, 
för smärtkänsliga patienter eller för de med stort 
omvårdnadsbehov. En av de främsta fördelarna med 
detta förflyttningssystem är att det kan ligga kvar i 
sängen. Vårt 4WayGlide System består alltid av två delar: 
en glidmadrass och ett nylonlakan som fästs på sängens 
madrass. Kombinationen av 4WayGlide glidmadrass och 
nylonlakanet skapar en yta med låg friktion för förflyttning 
i alla riktningar, vilket underlättar positionering och 
vändning, oavsett om det sker manuellt eller med hjälp 
av lyft.

Låssystem
En stor utmaning med förflyttningssystem som är 
placerade i sängen är att förhindra att patienten 
oavsiktligt glider ner i sängen. Det unika låssystemet 
på 4-WayGlide System består av en eller flera låsluckor 
med lågfriktionsmaterial som kan användas till att täcka 
över områden med hög friktion. Det innebär att när man 
förflyttar patienten har man luckan stängd och nyttjar 
lågfriktionsmaterialet. När patienten är på plats öppnar 
man luckan igen och förhindrar på så sätt att patienten 
glider ned i sängen. Det finns även en modell utan 
låslucka.

1. Med 4WayGlide kan patienten 
flyttas högre upp i sängen med 
minimal ansträngning eftersom 
4WayGlide har ett material med 
mycket låg friktion. Tack vare ett 
unikt låssystem kan patienten även 
sitta i sängen utan att glida ner.

3. 4WayGlide kan nu användas 
för att flytta patienten högre upp 
i sängen.

2. När patienten behöver 
förflyttas låser man upp låsluckan 
och åstadkommer då låg friktion 
under hela patienten.

4. Även förflyttning i sidled kan 
enkelt utföras av en eller två 
vårdare.

Användningsområden
• Vändning
• Positionering högre upp i säng
• Förflyttning mellan två liggplatser
• Kan användas tillsammans med lyft

Rekommenderad användning

Tips!
Material med låg friktion gör det möjligt för kroppen att följa med när 
huvudänden av sängen höjs, vilket förhindrar skjuv.

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur 4WayGlide System används.
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LPL Maxi
4WayGlide LPL Maxi samma som LPL 
men för bredare sängar och tyngre 
patienter.

Vad består 4WayGlide System av?
Systemet består av två delar: Nylonlakan och glidmadrass.

4WayGlide Glidmadrass – storlekar
För användning i en enkelsäng

4WayGlide nylonakan
Börja med att placera ett nylonlakan direkt på sängens madrass. 

Nylonlakanet är försett med ett glidområde med låg friktion vilket gör 
att glidmadrassen enkelt kan läggas på plats ovanpå. Nylonlakanet har 

resårband i hörnen som fästs runt sängens madrass.

Antihalkkanter: Vissa modeller är försedda med antihalkkanter med 
hög friktion, vilket minimerar risken för att patienten glider ur sängen.

Halkfritt lås: Med hjälp av låssystemet förflyttas en del av glidytan så 
att ett område med hög friktion exponeras, vilket gör att glidmadrassen 
låses fast på sin plats. Nylonlakanet kan vara försett med en eller flera 

låsluckor. Används alltid tillsammans med en glidmadrass.

4WayGlide glidmadrass
Glidmadrassen har handtag på undersidan vilket ger bra grepp 
vid förflyttning. Vänding kan utföras manuellt eller med hjälp av 

lyft. Madrassen är även försedd med hörnremmar som fästs runt 
madrassen för att förhindra att patienten glider. 

Glidmadrassen är utformad för att användas ovanpå nylonlakanet. 

Glidmadrassen finns i tre varianter.

Mini 
4WayGlide mini är ett kort (100 cm) 
förflyttningssystem som lämpar sig för 
patienter med något begränsad rörlighet, 
exempelvis i bäckenområdet. 
Systemet underlättar förflyttning som 
utförs självständigt eller med assistans. 
Antihalkmaterialet längs sidorna av 
nylonlakanet minimerar risken för att 
patienten glider ur sängen. Systemet har 
ingen låslucka.

Midi 
4WayGlide midi är ett halvlångt (150 cm) 
förflyttningssystem som lämpar sig för 
tyngre patienter med viss rörlighet i 
benen. 4WayGlide midi är försett med en 
låslucka på glidmadrassens undersida 
samt antihalkkant på nylonlakanets 
långsidor.

LPL 
4WayGlide LPL sträcker sig över hela 
sängens längd. Finns med två olika 
ovansidor: polyester/bomull eller 
polyuretan. Lämplig för patienter med 
stort omvårdnadsbehov. Finns i två olika 
utförande på handtagen, längsgående 
eller  tvärställda längs med madrassens 
långsidor.

LåstOlåst
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Varianter av 4WayGlide nylonlakan

Varianter av 4WayGlide glidmadrass

Nylonlakan
Enkelt nylonlakan utan lås och utan 
antihalkkanter på långsidorna. Kan användas 
när det inte finns något behov av att förhindra 
att patienten glider i sängen. Underlättar vid 
förflyttning mellan två sängar.

Nylonlakan med  
antihalkkanter på sidorna
Nylonlakan utan lås men med antihalkkanter 
på långsidorna. Kan användas när det 
inte finns något behov av att förhindra att 
patienten glider nedåt i sängen. Finns i tre 
storlekar för mini, midi eller LPL

Nylonlakan med ett lås
Nylonlakan med ett lås och utan 
antihalkkanter på långsidorna. Kan användas 
när det finns behov av att förhindra att 
patienten glider nedåt i sängen. Underlättar 
vid förflyttning mellan två sängar.

Nylonlakan med ett lås och  
antihalkkanter på sidorna
Nylonlakan med ett lås och antihalkkanter 
på långsidorna. Kan användas när det finns 
behov av att förhindra att patienten glider 
nedåt eller i/ur säng. 
Finns i två bredder.

Nylonlakan med två lås och 
antihalkkanter
Nylonlakan med två lås och antihalkkanter 
på långsidorna. Kan användas när det finns 
behov av att förhindra att patienten glider i/ur 
sängen. Det finns inget lås på den del som är 
placerad under stussen.

Nylonlakan med tre lås och 
antihalkkanter
Nylonlakan med tre lås och antihalkkanter 
på långsidorna. Det är det mest komplexa 
nylonlakanet. Systemet kan låsas på flera olika 
sätt. Kan användas när det finns behov av att 
förhindra att patienten glider nedåt eller i/ur 
sängen. Finns i två bredder.

Glidmadrass LPL  
– polyester/bomull
Standardversionen av 4WayGlide glidmadrass 
har en ovansida av polyester/bomull och 
en undersida av nylon. Handtagen på 
undersidan av glidmadrassen ger ett mycket 
bra grepp. De kan även fästas på lyftbygeln 
för använding med lyft.

Glidmadrass LPL – Polyuretan
4WayGlide madrassen har en ovansida av 
polyuretan och en undersida av nylon. Ytan 
rengörs enkelt genom avtorkning. Handtagen 
på undersidan av glidmadrassen ger ett 
mycket bra grepp. De kan även fästas på 
lyftbygeln för använding med lyft. Finns också 
i versionen 4WayGlide maxi, ett alternativ för 
större och tyngre patienter.

Glidmadrass LPL med handtag 
placerade i längdled
Denna 4WayGlide madrass har en ovansida 
av polyester/bomull och en undersida 
av nylon. På denna modell är handtagen 
placerade längs med madrassen. Kan 
användas både för manuell förflyttning eller 
tillsammans med lyft. 

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

Tillbehör
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia 4WayGlide Nylonlakan (cm)

Mini Med antihalkkanter 160 x 100 IM140/100NS
Midi Med antihalkkanter 160 x 150 IM140/150NS
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
 Med antihalkkanter med 2 lås 85 x 200 IM85/2002LPL
 Med 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

Immedia 4WayGlide Glidmadrass (cm)

Mini Polyester/bomull 140 x 100 IM140/100
Midi Polyester/bomull med lås 140 x 150 IM140/150
LPL Polyester/bomull 140 x 210 IM140/200LPL
LPL Polyster/bomull ** 140 x 210 IM140/200LH
LPL Polyuretan 140 x 210 IM140/200LPLG
Maxi  Polyester/bomull 180 x 210 IM180/200LPL
Maxi  Polyuretan 180 x 210 IM180/200GLPL

Tillbehör (cm)

Tvättskydd för kardborrefäste, handel, 2 st               5 x 50 IMLWS50
Överdrag PU/bomull, vitt         140 x 220 IM140/200PU

Beskrivning Art.nr
Immedia 4WayGlide – set

Mini  inkl. IM140/100 + IM140/100NS IM4301
Midi inkl. IM140/150 + IM140/150NS IM4313
LPL med 1 lås.  inkl. IM140/200LPL + IM85/200LPLNS IM4309
LPL med 3 lås inkl. IM140/200LPL + IM85/2003LPL IM4300
LPL inkl. IM140/200LPL + IM85/200NS IM4322
LPL inkl. IM140/200LPL + IM90/200NS IM4323

Matcha efter färg     Följ färgkodningen för att hitta en glidmadrass som bäst 

matchar motsvarande nylonlakan. 

Specifikationer
Glidmadrass

Ovansida: polyester/bomull eller polyuretan Max. brukarvikt: 200 kg. Maxi: 300 kg

Polstring: polyester

Undersida: nylon 

Handtag: polyester

Nylonlakan

Material: nylon

Lås: nylon

** Samtliga Glidmadrasser har tvärställda handtag utom IM140/200LH som har handtagen placerad längs med madrassens sida
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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 inkontinenta 
patienter med stort omvårdnadsbehov. Immedia 
TwinSheet4Glide finns i två versioner – fullängdsversion 
och tvådelad där nederdelen kan tas bort vilket 
underlättar 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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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

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur Immedia TwinSheet4Glide 
används

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
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Immedia MultiGlide – glidmatta
Glidmatta i nylon med låg friktion

Immedia MultiGlide är användbar när det finns behov 
av att minska friktionen under tryckpunkterna, vilket 
minskar risken för skjuv. Till exempel vid vändning i säng 
eller vid förflyttning högre upp i säng. Dessutom minskar 
belastningen på vårdpersonal. 

Kan användas på operations-/ röntgenbord.

Immedia MultiGlide ska placeras vid behov och alltid 
avlägsnas efter användning. Glidmattan finns i flera 
storlekar. Immedia MultiGlide har en upphängningsstropp 
för enkel förvaring.

Användningsområden
• Minska friktionen under tryckpunkter 
• Vändning 
• Positionering 
• Förflyttning högre upp i säng (Multiglide SG)
• Förflyttning mellan två sängar
• Påklädning (Multiglide SG)

MultiGlide SG
Glidmatta med låg friktion på båda sidor.
MultiGlide SG är lämplig för alla typer av 
förflyttningar då man vill minska friktionen 
under tryckpunkterna. Friktionen är låg på 
både in- och utsidan vilket minskar friktionen 
maximalt. Denna modell rekommenderas i de 
flesta fall.

MultiGlide SG – rulle
Ett glidtyg på rulle med låg friktion på båda 
sidor. Tyget kan klippas till i önskad längd. 
Utsida: låg friktion, insida: låg friktion.
Rullen är 10 meter lång och 150 cm bred.

MultiGlide
En tunn, tubformad glidmatta med låg friktion 
på insidan och hög friktion på utsidan. Den 
höga friktionen på utsidan säkerställer 
att lakanet ligger kvar under patienten 
vid förflyttning och fungerar även som en 
vattentät barriär.

MultiGlide med handtag
Tubformad glidmatta med hög friktion 
på utsidan och låg friktion på insidan. 
Handtagen är i första hand utvecklade för 
förflyttning uppåt och nedåt i säng eller 
förflyttning vid röntgen.

Varianter av MultiGlide

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur  
Immedia MultiGlide ska användas
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Beskrivning B x L Art.nr

Immedia MultiGlide SG (låg-låg) (cm)*

Tubformad  100 x 70 IM00100
Tubformad  108 x 80 IM00108
Tubformad  120 x 90 IM00120/1
Tubformad 130 x 90 IM00139
Tubformad  130 x 80 IM00130
Tubformad 140 x 120 IM00170
Tubformad  200 x 70 IM00200
Tubformad  40 x 40 IM0040
Tubformad  60 x 60 IM0066
Tubformad  72 x 70 IM0077
Tubformad  80 x 80 IM0088
Tubformad  72 x 100 IM0080
Tubformad  72 x 130 IM0083
Tubformad 70 x 200 IM0082
Öppen med kant 150 x 70 IM00150/70

Immedia MultiGlide SG – rulle (låg-låg) (cm)

Låg-låg nylon på rulle 10 meter grön 150 x 1 000 IM2245

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia MultiGlide (hög-låg) vattentät (cm)*

Tubformad  100 x 70 IM100
Tubformad 100 x 135 IM103/1
Tubformad  100 x 200 IM102
Tubformad  108 x 80 IM108
Tubformad 120 x 70 IM120
Tubformad 130 x 80 IM130
Tubformad 160 x 80 IM168
Tubformad  200 x 70 IM200
Tubformad  40 x 40 IM40
Tubformad  60 x 25 IM62
Tubformad  60 x 60 IM66
Tubformad  72 x 70 IM77
Tubformad  80 x 80 IM88
Tubformad  72 x 100 IM80
Tubformad  72 x 130 IM83
Tubformad  70 x 200 IM82
Öppen 100 x 140 IM100/140

Immedia MultiGlide med handtag (hög-låg) (cm)

Tubformad. Vattentätt. 130 x 80 IM130DR
Tubformad. Vattentätt. 160 x 80 IM160DR

 

Specifikationer

MultiGlide SG/rulle MultiGlide SG

Material: nylon med silikonbeläggning på 
bägge sidor

Material: nylon med silikon och 
 polyuretanbeläggning, (vattentät)

MultiGlide med handtag Max. brukarvikt: 300 kg

Material: nylon med silikon och 
 polyuretanbeläggning, (vattentät)

Handtag: polyester *Bredd = öppen sida
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Immedia MultiGlide Single Patient Use 
(SPU)
Glidtyg med låg friktion på båda sidor

Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU) är ett glidtyg 
med mycket låg friktion som används vid förflyttningar 
där man vill minska friktionen under tryckpunkterna. Till 
exempel vid förflyttning i säng, mellan säng och rullstol, 
på operationsbordet eller vid röntgen. MultiGlide SPU 
finns i flera storlekar. Glidtyget ska alltid tas bort efter 
användning.

Det tunna glidtyget ger minskad friktion under 
tryckpunkter vilket minskar risken för skjuv. Dessutom 
minskar belastningen på vårdpersonal. 

Användningsområden
• Enpatientsprodukt - används endast till en patient 
• Minimerar risken för korskontamination
• Unik lösning för liggande manuella förflyttningar
• Reducerar risken för infektion
• Kan användas flera gånger av samma patient

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur MultiGlide SPU används.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU) (cm)

Large Tubformad  – 5 förpackningar á 10 st 73 x 190 IM300
Medium Tubformad  – 5 förpackningar á 10 st 73 x 145 IM301
Extra bred Tubformad  – 5 förpackningar á 10 st 130 x 90 IM302
Bred Tubformad  – 5 förpackningar á 10 st 120 x 73 IM303
Large Öppen – 5 förpackningar á 20 st 200 x 85 IM304
Medium Öppen – 5 förpackningar á 20 st 145 x 100 IM305
Small Öppen – (2 st i varje påse) 5 förpackningar á 10 st  100 x 100 IM306

Tillbehör

Dispenser 5 förpackningar á 10 st väggdispener IM321

Specifikationer

Material: nylon 
Dispenser: akryl

Väggdispenser
Väggdispensern kan monteras på väggen och 
kartongen placeras enkelt i den.

TillbehörImmedia MultiGlide Single Patient Use (SPU) är 
utformad för att uppfylla behov och möta utmaningar på 
vårdavdelningar med många patienter och stort behov av 
infektionskontroll. 

Den finns i två versioner: tubformad eller öppen. 

Varje produkt är förpackad i en plastpåse som kan 
placeras på/vid patientens säng. En kartong innehåller 
10 st (tubformad) eller 20 st (öppen) MultiGlide SPU. 
Kartongen placeras i en dispenser som sätts upp på en 
central plats för maximal tillgänglighet.

Immedia MultiGlide SPU-glidtyg måste kasseras om 
den är nedsmutsad eller om den inte längre används av 
samma patient.
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Immedia In2Sheet
Inkontinensdraglakan

Immedia In2Sheet är ett draglakan med en ovansida 
med inkontinesskydd och en undersida som har låg 
friktion. Detta draglakan placeras direkt ovanpå ett 
vanligt bomullslakan med undersidan av satin och låg 
friktion vänd nedåt. Detta minskar friktionen i sidled och 
lakanet är därför lämpligt vid vändning av en inkontinent 
patient med nedsatt rörlighet. Immedia In2Sheet har 
handtag längs sidorna.

Finns i två storlekar.

Användningsområden
• Patienter med inkontinensproblem och med nedsatt rörlighet 
• Vändning i säng
• Kan inte kombineras med SatinSheet 2Direction glidlakan

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia In2Sheet inkontinensdraglakan (cm)

Inkontinensdraglakan med handtag mini 85 x 90 IM4109
Inkontinensdraglakan med handtag midi 105 x 125 IM4128

Specifikationer

Ovansida: mikrofiber (polyester) Satin: polyester

Polstring: 65 % polyester/35 % rayon Handtag: nylon

Skyddsbarriär: polyuretan Absorbering: 2 000 ml/m2

Max. brukarvikt: 200 kg
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Immedia TurningMattress
Polstrad tunnelsydd vändmadrass

Immedia TurningMattress är lämplig för vändning i säng. 
Produkten placeras ovanpå den vanliga madrassen 
och patienten kan ligga kvar på produkten. Den låga 
friktionen på insidan gör det enklare för en patient med 
nedsatt rörlighet att självständigt vända sig i sängen. Vid 
behov kan en eller två vårdare assistera vid vändningen.

Användningsområden för GlideCusion & TurningMatress
• Minska friktionen under tryckpunkter 
• Förflyttning högre upp i sängen (GlideCushion)
• Vändning i säng, antingen självständigt eller med assistans

Nylonöverdrag
Immedia GlideCushion kan kombineras med 
ett vattentätt nylonöverdrag. 

Tillbehör

Immedia GlideCushion
Polstrad tubformad glidmatta

Immedia GlideCushion används för vändning i säng, 
förflyttning uppåt eller nedåt i säng och förflyttning från 
säng till rullstol. Immedia GlideCushion kan användas 
som stöd vid förflyttningar som utförs självständigt eller 
med assistans. Glidmattan finns i två modeller: med 
ovansida av nylon eller med ovansida av polyester/
bomull, kan kombineras med ett nylonöverdrag.

Beskrivning B* x L Art.nr

Immedia GlideCushion tubformad polstrad glidmatta (cm)

polyester/bomull S 60 x 50 IM60/50
polyester/bomull M 60 x 90 IM60/90
polyester/bomull L 69 x 70 IM69/70
polyester/bomull XL 90 x 90 IM90/90

Immedia TurningMattress polstrad vändmadrass (cm)

polyester/bomull L (bredd = öppen sida) 92 x 195 IM92/195

Immedia GlideCushion Set

GlideCushion S Set  Inkl. IM60/50 + IM6000N IM4303

Tillbehör (cm)

Vattentätt nylonöverdrag för IM60/50 60 x 60 IM6000N
Engångsöverdrag för kort skiva, rulle 150 st 60 x 100 IM4031
Engångsöverdrag i plast, 100 cm/st, perforerad, 100 st/rulle 60 x 100 IM4035

Specifikationer

GlideCushion och TurningMattress

Ovansida: 65 % polyester/35 % bomull

Insida: nylon

Polstring: polyester

Nylonöverdrag: nylon

Max. brukarvikt: 200 kg

*Bredd = öppen sida



Positionering – sittande
Lösningar för positionering sittande i rullstol/stol.
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Immedia vridplattor
För sittande förflyttning

Immedia AutoTurn
Immedia AutoTurn underlättar när en person ska ta sig 
in i och ut ur en bil. Den låga friktionen underlättar för 
användaren  att vrida sig och ändra sittläge i bilstolen 
och belastningen på fötter, knän, höfter och rygg 
minskar. Immedia AutoTurn fästs runt stolsryggen med 
hjälp av ett bälte och låsspänne. Handtagen på sidorna 
kan användas för att hjälpa användaren att komma på 
rätt plats.

Immedias vridplattor är särskilt lämpliga som stöd och 
hjälpmedel vid förflyttning i och ur en bil eller säng. Kan 
även användas på stol för att komma bättre intill vid 
bord.

Immedia EasyTurn
Immedia EasyTurn är en mjuk vridplatta som gör det 
enklare för användaren att ta sig in i och ut ur en bil eller 
i och ur en säng. Immedia EasyTurn är enkel att placera 
och använda. Vridplattan kan med fördel användas på 
arbetsplatser vars personal ofta kliver i och ur bilar, till 
exempel hemvårdspersonal. Mycket lämplig att placera 
på stol för att komma bättre intill vid ett bord. 

Användningsområden
• Ut ur/in i bil
• I och ur säng
• Placering vid bord

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia AutoTurn (cm)

Vridplatta för bil Ø 45 IM99999

Immedia EasyTurn Vridplatta (cm)

EasyTurn liten Ø 40 IM999405
EasyTurn mellan Ø 45 IM990454
EasyTurn stor Ø 50 IM999505

Specifikationer

Immedia AutoTurn Immedia EasyTurn

Ovansida: velour (polyester) Ovansida: velour (polyester)

Insida: nylon Insida: nylon

Undersida: nylon Mellanskiva: polyetylen

Undersida: nylon

Max. brukarvikt: 150 kg
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Immedia OneWayGlide
En gliddyna för enklare positionering i sittande

Immedia OneWayGlide är en gliddyna som glider lätt i 
en riktning och bromsar i den andra. Den är lämplig för 
patienter som glider framåt i stolen. Gliddynan gör det 
enklare för patienten att förflytta sig längre bak i stolen 
självständigt eller med hjälp av vårdare samtidigt som 
det förhindrar att patienten glider framåt.

Immedia OneWayGlide finns i flera olika varianter, som 
tubformad dyna, som enkel dyna och i en lång modell.

Alla kan fås i velour och vissa modeller i antihalkmaterial.

Placera Immedia OneWayGlide i stolen precis framför 
sitsen.

1. Användning av Immedia 
OneWayGlide förenklar för 
patienten att flytta sig längre bak 
i rullstolen.

2. För att flytta sig längre bak i 
rullstolen måste patienten luta 
sig framåt, hålla i armstöden och 
skjuta sig bakåt med hjälp av 
armarna, om möjligt även med 
benen.

3. När patienten är i upprätt 
sittställning hindrar den 
unika designen på Immedia 
OneWayGlide patienten från att 
glida fram i stolen.

Användningsområden
• Förflyttning bakåt i en stol/rullstol

Rekommenderad användning

Tips!
Om en patient glider framåt kan det bero på en felaktigt
inställd rullstol. Kontrollera alltid inställningen
av sitsen före använding av Immedia OneWayGlide.
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Varianter av OneWayGlide
Immedia OneWayGlide antihalk
Immedia OneWayGlide antihalk är en 
tubformad dyna med antihalkmaterial 
på utsidan som greppar mot alla 
material. Kan vid behov kombineras med 
polyuretanöverdrag. 

Immedia OneWayGlide Velour Pad
Immedia OneWayGlide Pad är en enkel 
gliddyna med ovansida av velour som är 
lämplig att placera direkt på en textilyta.

Immedia OneWayGlide Velour 
Immedia OneWayGlide velour är en 
tubformad gliddyna med ovansida av velour. 
Skön att sitta på, placeras på en textilyta. 

OneWayGlide Long Velour
Immedia OneWayGlide Long är en lång 
och öppen gliddyna med handtag och en 
ovansida av velour. Längden på dynan gör 
att man kan flytta sig längre bak i stolen flera 
gånger utan att behöva placera om gliddynan. 
Handtagen ger ett bra grepp för vårdaren vid 
assistans. 

OneWayGlide Long med knytband 
Velour
Immedia OneWayGlide Long är en lång 
och öppen gliddyna med handtag och en 
ovansida av velour. Längden på dynan gör 
att man kan flytta sig längre bak i stolen flera 
gånger utan att behöva placera om gliddynan. 
Knytbanden används för att fästa produkten 
vid rullstolens underrede. 

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia OneWayGlide (cm)

Antihalk Tubformad 43 x 37 IM39/8
Antihalk Tubformad 45 x 45 IM38/8
Antihalk Tubformad 60 x 80 IM37/8
Velour Tubformad 43 x 37 IM45/8
Velour Tubformad 42 x 50 IM50/8
Velour pad Enkel dyna 43 x 37 IM44/8
Lång med knytband Öppen 40 x 130 IM33/8
Lång Öppen 40 x 130 IM34/8
Lång Öppen 45 x 130 IM51/8
Lång Öppen 55 x 130 IM35/8

Specifikationer

Ovansida: antihalk

Polstring: polyester

Insida: nylon

Velourmodell

Ovansida: polyester, nylon

Polstring: polyester

Överdrag: polyuretan

Max. brukarvikt: 150 kg

Öppen på kortsidan.



Överflyttning – sittande
Lösningar för sittande förflyttningar mellan säng, rullstol, stol, toalett, etc.
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Immedia PediTurn
Vridplatta för placering på golvet

Immedia PediTurn är en vridplatta som underlättar vid 
sittande förflyttning till exempel mellan säng och rullstol. 
Vridplattan är lämplig när patienten inte kan flytta med 
fötterna i samband med sittande förflyttning. 

Modeller
Immedia PediTurn Soft: 
En mjuk vridplatta som är lämplig 
när patienten inte bär skor. Tack vare 
antihalkytan på båda sidorna ligger den 
stadigt på plats.

Immedia PediTurn Hard: 
En hård vridplatta som är lämplig när 
patienten bär skor.

Användningsområden
Hjälper till att flytta med fötterna vid sittande förflyttning

• Säng till rullstol 
• Mellan rullstol, stol, duschstol, toalett etc. 
• Ut ur/in i bil

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia PediTurn för golvet (cm)

PediTurn Soft (mjuk för användning utan skor) Ø 40 IM99836GT 
PediTurn Hard (hård för användning med skor) Ø 38 IM99700

Specifikationer

Immedia PediTurn Soft Immedia PediTurn Hard

Ovansida: Toughtek Material: ABS/TPU

Insida: nylon Insida: HDPE 

Baksida: Toughtek Fästkomponenter: koppar/stål

Max. brukarvikt: 150 kg
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Immedia glidbrädor
Ett brett sortiment av lösningar för sittande förflyttningar

En glidbräda överbryggar kortare avstånd vid sittande 
förflyttning. Den låga friktionen på brädans ovansida 
gör det möjligt för patienten att förflytta sig självständigt 
eller med assistans. Glidbrädor är lämpliga att använda 
vid överflyttning mellan säng och rullstol, mellan rullstol/
toalett/mobil toalettstol eller vid förflyttning i och ur 
bil. Alla brädor utom E-board Oval är försedda med 
antihalkytor på undersidan. När en glidbräda kombineras 
med en Immedia GlideCushion eller Immedia MultiGlide 
blir friktionen ännu lägre, vilket rekommenderas vid 
förflyttning med bar hud, exempelvis vid förflyttning till/
från en duschstol eller toalett.

Immedia E-Board 
Immedia E-Board är en tunn glidbräda som är böjbar 
vilket underlättar placering och borttagning.

E-Board med vikbar kant
Immedia E-Board har en kant på ena sidan 
som kan vikas uppåt och nedåt, vilket gör 
brädan mer robust och stabil. När kanten viks 
upp skyddar den mot rullstolens hjul. Finns i 
två längder, 60 och 75 cm.

E-Board Compact
En mindre och lättare glidbräda som 
enkelt kan tas med, passar mer aktiva och 
självständiga patienter. Immedia E-Board 
Compact finns i två längder, 45 och 60 cm.

Användningsområden
• Säng till rullstol/duschstol 
• Ut ur/in i bil 
• Mellan rullstol, stol, toalett, duschstol etc.

Immedia E-Board Oval 
Glidbräda E-Board Oval är lämplig vid förflyttning mellan 
till exempel två liggplatser, säng till rullstol/mobil 
duschstol. E-Board Oval har en låg friktion på båda sidor 
som underlättar vid placering och borttagning.

Immedia E-Board Oval L
E-Board Oval L är lämplig vid förflyttning 
mellan 2 sängar eller överflyttande i sttande 
position. 

Immedia E-Board Oval S
E-Board Oval S är en liten glidbräda som 
används till att flyttas bakåt i en stol.
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1. Placera Immedia Butterfly-
brädan nära patienten och skjut 
in glidvingen under patientens 
ena sittben. Ta eventuellt bort 
ena sidans armstöd och fotplattor 
på rullstolen.

2. Om möjligt håller patienten i 
armstödet på den motsatta sidan 
för att hjälpa till att glida över 
till rullstolen. Använd Immedia 
PediTurn för att underlätta 
vridningen.

3. När förflyttningen är slutförd 
tas glidbrädan bort och 
rullstolens arm och fotstöd 
återställs.

Immedia Butterfly
Immedia Butterfly är en lång, bred och stabil glidbräda. 
Den har urtag för rullstolshjulet och en halkfri yta på 
undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att 
den ligger stadigt på plats.

Immedia 3B-Board
Immedia 3B-Board är en stabil glidbräda med svängd 
form. Brädan kan placeras med den svängda delen 
vänd antingen framåt eller bakåt beroende på 
förflyttningssituationen och på vilka hinder som finns 
runt omkring, exempelvis rullstolens hjul. Har en halkfri 
yta på undersidan.

Immedia 3B-Board möjliggör med sin längd 
förflyttningar över längre avstånd. Lämplig vid 
förflyttning in i eller ut ur bil.

Immedia Butterfly glidvinge
Immedia Butterfly kan användas med en 
specialutformad ”glidvinge” – en glidmatta 
som monteras på glidbrädan. Glidvingen 
minskar friktionen ytterligare och glider med 
på brädan under hela förflyttningen.

Rekommenderad användning

Tips!
Vid förflyttning med glidbräda ska man om möjligt se till att ytan man 
flyttar över till är placerad något lägre så att man på så vis kan ta hjälp 
av gravitationen.

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur glidbrädorna ska användas.
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Immedia glidmatta
Glidmatta för enkel förflyttning

Immedia glidmatta Swan
Immedia Swan är en öppen glidmatta med handtag. Den 
är lämplig vid förflyttningar mellan säng och rullstol eller i 
och ur bil. Kan användas med eller utan glidbräda.

B x L Art.nr

Immedia glidmatta (cm)

Swan 45 x 140 IM2698121

Specifikationer
Glidmatta: nylon

Handtag: polyester

Polstring: polyester

Antihalkyta: nylon med polyuretanbeläggning

Max. brukarvikt: 150 kg

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia E-Board (cm)

Small Compact, utan kanter, ej vikbar 20 x 45 IM410
Medium Compact, utan kanter, ej vikbar 25 x 60 IM408
Large vikbar, en kant 33 x 60 IM404
Lång vikbar, en kant 33 x 75 IM405
Large E-Board oval, 2 st, svart, höjd 3 mm 39 x 85 IM411
Small E-Board oval, 2 st, svart, höjd 3 mm 20 x 45 IM412

Immedia Butterfly (cm)

Glidbräda 32 x 66 IM401
Glidvinge L till glidbräda 35 x 40 IM4001
Glidvinge XL till glidbräda 35 x 47,5 IM4002

Immedia 3B - Board (cm)

Glidbräda med svängd form 23 x 77 IM403

Immedia Dolphin (cm)

Glidbräda för toalett L69 IM409

Specifikationer

Immedia E-board och 3B-board 3B-Board/E-Board & Dolphin

Material: polyetylen Max. brukarvikt: 150 kg 

Immedia Butterfly och Dolphin Immedia Butterfly

Material: glasfiber Max. brukarvikt: 250 kg

Immedia Butterfly glidvinge

Material, utsida och insida: nylon

Polstring: polyester 

Immedia Dolphin 
Immedia Dolphin är en stabil glidbräda som är 
specialutformad för förflyttning till en toalettstol. 
Glidbrädan har urtag för toalettstolen och rullstolshjulet 
samt antihalkmaterial på undersidan vilket underlättar 
positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats. 



Förflyttning – liggande
Lösningar för liggande förflyttningar mellan två liggplatser.
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Immedia 2Move
Förflyttningsskiva för liggande förflyttning

Immedia 2Move förflyttningsskiva överbryggar 
avståndet och utjämnar vid behov höjdskillnader 
vid liggande förflyttning mellan två liggplatser. 
Förflyttningsskivan används för liggande förflyttning 
mellan sängar, mellan säng och duschvagn, säng och 
röntgenbord, bår till säng etc. 

Immedia 2Move är enkel att transportera och förvara 
tack vare den låga vikten på endast 1,5 kg och tack 
vare att den är vikbar. 
Den är lätt att bära och hänga upp tack vare handtagen. 

Bekväma förflyttningar
Materialet är bekvämt för patienten att ligga på 
 under förflyttningen och ytan är enkel att rengöra och 
 desinfektera. 

Immedia 2Move används alltid i kombination med 
ett överdrag med låg friktion (tillbehör) som placeras 
runt brädan för att minimera friktion och underlätta 
förflyttningen.

1. Placera Immedia 2Move under 
halva patientens kropp. Placera 
patientens huvud och fötter på 
Immedia 2Move.

2. Placera liggplatserna så nära 
varandra som möjligt. En vårdare 
lutar patienten en aning och 
skjuter patienten mot Immedia 
2Move medan den andra hjälper 
till genom att dra.

3. Ta bort Immedia 2Move-
brädan när förflyttningen är 
slutförd.

Användningsområden
• Överbryggar avståndet vid liggande förflyttning  

mellan två liggplatser 
• Mellan sängar
• Mellan säng och duschvagn
• Mellan säng och bår, röntgenbord, operationsbord

Rekommenderad användning

Tips!
Använd ett lakan eller draglakan mellan Immedia2Move och patienten 
för att minska risk för skjuv och för att få ett bra grepp.

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur förflyttningsskivorna används.
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Tillbehör
Immedia 2Move nylonöverdrag 
Överdrag med låg friktion som placeras runt 
skivan. Minimerar friktion och underlättar 
förflyttningen. Finns i tre olika storlekar.
Material: Nylon, vattentät.

Immedia 2Move engångsöverdrag
Plastöverdrag perforerat på rulle, grön. 
Finns i tre storlekar.
Material: PE-LD

Immedia 2Move Display
Smidig väggdisplay för förflyttningsskivan gör 
den alltid tillgänglig. Försedd med hållare för 
engångsöverdraget.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia 2Move förflyttningsskiva exklusive överdrag (cm)

Small 50 x 95 IM8050095
Large, vikbar 50 x 190 IM8050190
Large, ej vikbar 50 x 190 IM8150190
X-Large, bred vikbar 70 x 190 IM8070190

Set – Immedia 2Move och överdrag

Small Inkl. IM8050095 + IM4047 IM4319
Large Inkl. IM8050190 + IM4048 IM4318
Large, ej vikbar Inkl. IM8150190 + IM4048 IM4320
X-Large Inkl. IM8070190 + IM4049 IM4321

Tillbehör – Immedia 2Move (cm)

Överdrag Small Vattentätt, för IM8050095 51,5 x 79 IM4047
Överdrag Large Vattentätt, för M8050190 + IM8150190 51,5 x 161 IM4048
Överdrag X-Large Vattentätt, för IM8070190 71,5 x 161 IM4049
Överdrag Small  Engångs, perforerad 100 st/rulle. 60 x 100 IM4035
Överdrag Large Engångs, perforerad 40 st/rulle. 60 x 210 IM4034
Överdrag X-Large Engångs, 40 st. 80 x 210 IM4036
Väggdisplay Plats för en bräda samt hållare för engångsöverdrag IM4040

Specifikationer

2Move, förflyttningsskivor
Material: Plastazote

2Move överdrag

Material: nylon

2Move, engångsöverdrag

Material: PE-LD

Max. brukarvikt: 150 kg

Large, vikbar
Immedia 2Move Large vikbar kan användas 
för alla liggande förflyttningar och är enkel att 
transportera och förvara.

Small
Immedia 2Move Small kan användas när 
patienten delvis är självständig med nedsatt 
rörlighet i antingen under- eller överkroppen. 

X-Large vikbar
X-Large vikbar är bredare än Large-versionen. 
Kan användas antingen för förflyttningar 
över större avstånd eller för större och tyngre 
patient.

Large, ej vikbar
Immedia 2Move Large, ej vikbar liknar  
Large vikbar, men kan inte vikas.

Varianter av 2Move



Den polstade TransferMattress ger en mjuk  
och bekväm liggande förflyttning.
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Immedia TransferMattress
Polstrad glidmadrass för liggande förflyttning

Immedia TransferMattress underlättar vid liggande 
förflyttning mellan två liggplatser, till exempel mellan 
sängar, mellan säng och duschvagn, säng och 
röntgenbord etc. Kan även användas vid vändning i 
säng, exempelvis från ryggläge till magläge. Immedia 
TransferMattress är tillverkad i ett mjukt, polstrat 
material av bomull/polyester och finns i två bredder: 
60 cm och 70 cm.

Kombineras med överdrag
Immedia TransferMattress kan kompletteras med ett 
överdrag i vattentät nylon eller med ett engångsöverdrag. 
Immedia TransferMattress får inte användas om det finns 
ett glapp mellan de två liggplatserna.

Tillbehör 
Nylonöverdrag
Immedia TransferMattress kan kombineras 
med ett vattentätt nylonöverdrag.

Användningsområden
• Mellan sängar
• Mellan säng och duschvagn
• Mellan säng och bår, röntgenbord, operationsbord
• Vändning i säng 

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia TransferMattress tubformad (cm)

Smal 60 x 195 IM60/195
Bred 70 x 195 IM70/195

Tillbehör – Immedia TransferMattress (cm)

Överdrag, smalt Vattentät nylon, för IM60/195 60 x 220 IM60220N
Överdrag, brett Vattentät nylon, för IM70/195 70 x 200 IM7000N

Set – Immedia TransferMattress inkl överdrag

Smal Inkl. IM60/195 + IM60220N IM4304
Bred Incl IM70/195 + IM7000N IM4305

Specifikationer
TransferMattress:

Utsida: 65 % polyester/35 % bomull

Insida: nylon

Polstring: polyester

Nylonöverdrag: nylon

Max. brukarvikt: 200 kg



Stöd
Lösningar för stöd, och hjälp vid aktivering och förflyttning.
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Immedia SupportBelt
Vårdbälte med handtag

Immedia SupportBelt används som stöd och hjälp vid 
aktivering och förflyttning. De diagonala handtagen ger 
vårdaren ett ergonomiskt grepp.

Immedia SupportBelt är ett bra hjälpmedel när man ska 
hjälpa patienten att resa sig upp eller sätta sig, erbjuda 
stöd vid gång eller hjälpa till vid förflyttning mellan 
säng och rullstol, stol etc. Immedia SupportBelt har 
antihalkmaterial på insidan och ett reglerbart spänne.

Användningsområden
• Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig
• Stöd vid gåträning
• Stöd vid förflyttning mellan säng, rullstol, stol etc.
• Stöd vid förflyttning från rullstol till toalettstol 

Beskrivning Midje-/höftlinje Art.nr

Immedia SupportBelt vårdbälte (cm)

SupportBelt XXS Rosa etikett, 4 handtag, 9x90 cm 45-90 IM8009009
SupportBelt XS Ljusblå etikett, 4 handtag, 9x105 cm 60-105 IM8010509
SupportBelt S Röd etikett, 4 handtag, 13x105 cm 60-105 IM8010513
SupportBelt M Gul etikett, 6 handtag, 13x130 cm 85-130 IM8013013
SupportBelt L Grön etikett, 8 handtag, 13x150 cm 110-150 IM8015013
SupportBelt XL Blå etikett, 10 handtag, 15x170 cm 145-170 IM8017015

Specifikationer

Utsida: nylon

Insida: nylon

Polstring: polyetylen

Handtag: polyesterband med polypropylen

Bältesspänne: acetal, nylon

Max. brukarvikt: 150 kg
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Immedia Sling
Förflyttningshjälpmedel med många funktioner

1. Immedia Sling är försedd med handtag som är till stor hjälp för 
vårdare. När Immedia Sling används tillsammans med MultiGlide eller 
liknande produkter med låg friktion skapas en säker arbetsmiljö vid 
ompositionering av en patient i sängen.

2. En ensam vårdare kan själv förflytta en patient högre upp i sängen 
genom att använda Immedia Sling på det sätt som visas på bilden.

3. En eller två vårdare kan 
flytta patienten längre bak i en 
stol genom att försiktigt flytta 
patienten från sida till sida.

Immedia Sling är ett förflyttningshjälpmedel med många 
funktioner som kan användas i många olika situationer. 

Immedia Sling har handtag och fungerar som en 
förlängning av armarna vilket gör det möjligt för vårdaren 
att erbjuda stöd och hjälp och samtidigt upprätthålla en 
ergonomisk arbetsställning och ett bra grepp utan att 
inkräkta på patientens personliga utrymme.

Immedia Sling är ett flexibelt hjälpmedel som kan 
användas som stöd vid många typer av förflyttningar som 
till exempel förflyttning högre upp i sängen, mellan två 
sittplatser etc. Immedia Sling har fyra handtag på varje 
sida. Insidan är försedd med antihalkmaterial vilket gör 
att patienten kan känna sig trygg under förflyttningen.  
Utsidan har låg friktion för att underlätta vid förflyttning 
och borttagning.

Användningsområden
• Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
• Säng till rullstol, stol etc. 
• Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig 
• Längre bak/fram i stol/rullstol

Rekommenderad användning

Tips!
När två vårdare samarbetar är det viktigt att man ger den andra vårdaren 
tydliga signaler om när han/hon ska trycka på eller dra.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia Sling (cm)

Lång, 2 x 4 handtag 16 x 190 IM428
Kort, 2 x 4 handtag 16 x 120   IM428K

Specifikationer

Baksida: nylon Polstring: polyester

Insida: nylon med polyuretan beläggning Handtag: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg

1. 2. 

3. 
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Immedia SmartMove
Förflyttningsplatta / stödbälte med handtag

Beskrivning B x L Art.nr Specifikationer

Immedia SmartMove stödbälte / förflyttningsplatta

4 handtag 21 x 60 IM426

Utsida: nylon med polyuretanbeläggning
Insida: polypropylen
Handtag: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg

Immedia SmartMove fungerar som vårdarens förlängda 
arm. Den ger vårdaren möjlighet att få ett bra grepp och 
att bibehålla en bra ergonomisk arbetsställning.

Immedia SmartMove kan användas som stöd och hjälp 
vid förflyttning från sittande till stående, från stående till 
sittande, högre upp i sängen eller bakåt/framåt i en stol. 
Insidan är försedd med ett antihalkmaterial som gör att 
den ligger stadigt på plats under förflyttningen medan 
utsidan är försedd med ett material med låg friktion vilket 
underlättar placering och borttagning.

Användningsområden
• Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig 
• Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
• Längre bak/fram i stol/rullstol
• Säng till rullstol, stol etc. 
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Immedia BedString
Stöd för att komma upp till sittande i säng

Immedia HandyGrip
Justerbart handtag för vändning i säng

Immedia BedString sängband med handtag är 
huvudsakligen avsett för att hjälpa en aktiv patient att 
ta sig upp till sittande ställning i sängen. I sittande läge 
kan patienten ta tag i handtaget och luta sig framåt 
vid applicering av lyftsele, placering av kuddar eller vid 
påklädning. Immedia BedString har åtta handtag som 
sitter omväxlande på vänster respektive höger sida så att 
patienten alltid har möjlighet att hitta ett bra grepp. Fästs 
lämpligast vid fotändan av sängen.

Immedia HandyGrip ger patienten möjlighet att själv 
vända sig i sängen. Patienten kan även använda det för 
att själv flytta sig från rullstolen till sängen. Tack vare 
det justerbara spännet kan Immedia HandyGrips längd 
och läge varieras så att patienten alltid kan hitta ett bra 
grepp oavsett läge. Fästs lämpligast på sidan av sängen i 
sängramen.

Användningsområden
• Upp till sittande i säng 

Användningsområden
• Större räckvidd för patienten

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia BedString (cm)

Sängband med 8 handtag 8,5 x 170 IM429
Sängband med handtag i varje ände 5 x 180 IM9910001

Immedia HandyGrip (cm)

Handtag för vändning i säng, med spänne 5 x 160 IM461

Specifikationer

BedString: polyester

HandyGrip: polyester

Bältesspänne: acetal, nylon

Max. brukarvikt: 150 kg
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Speciallösningar
Lösningar för stöd, aktivering och förflyttning för bl a sjukhusmiljö
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Immedia SlingOn
En glidmatta för applicering av lyftsele och positionering 

Immedia SlingOn är i första hand utformad för att 
underlätta applicering av en lyftsele i sängen utan att 
patienten behöver vändas eller flyttas. Immedia SlingOn 
består av två separata nylonglidmattor med extremt låg 
friktion och tryckknappar i hörnen som förhindrar att 
delarna glider isär. Handtag längs sidorna. 

Immedia SlingOn är ett utmärkt hjälpmedel för patienter 
som ofta behöver lyftas, tyngre patienter eller patienter 
som inte bör eller kan ligga på sidan vid applicering av 
en lyftsele. Dessutom kan den användas vid all slags 
positionering i sängen.

Immedia SlingOn placeras under patienten genom att 
den rullas ner under patienten. 

Den låga friktionen gör att lyftselen kan glida till rätt läge 
under patienten och vid behov justeras. När lyftselen är 
rätt placerad tas den övre delen av SlingOn bort.

SlingOn är perfekt när man vill applicera en lyftsele utan 
att behöva lägga patienten på sidan.

Obs! Patienten ska alltid lyftas i lyftselen, aldrig i 
Immedia SlingOn. Ta alltid bort den övre delen av 
Immedia SlingOn före lyftet.

1. Vik Immedia SlingOn från den korta sidan i steg om 20–30 cm. Rulla 
ut Immedia SlingOn under patienten stegvis. Det är viktigt att de båda 
vårdarna rullar ut Immedia SlingOn i samma hastighet.

2. När Immedia SlingOn är på plats ska lyftselen träs ned mellan 
Immedia SlingOns två lager. Dra lyftselen från huvudänden mot sätet i 
små steg. När lyftselen är rätt placerad tas den övre delen av Immedia 
SlingOn bort. Nu kan patienten lyftas.

Användningsområden
• Applicering av en lyftsele när patienten inte bör eller kan ligga på 

sidan 
• Minska friktionen under tryckpunkter
• Vändning
• Positionering 
• Förflyttning högre upp i sängen

Rekommenderad användning

Tips!
Använd Immedia SlingOn på samma sätt som vanlig glidmatta. De två 
delarna är försedda med handtag vilket underlättar vid ompositionering.
SlingOn kan även placeras nerifrån och upp.
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När man arbetar med överviktiga patienter eller på mindre ytor kan det vara svårt att lägga patienten på sidan när en 
lyftsele ska appliceras. Med Immedia SlingOn kan lyftselen appliceras utan att patienten behöver vändas. 

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia SlingOn (cm)

Small MultiGlide med handtag 80 x 100 IM437/S
Medium MultiGlide med handtag 80 x 170 IM438
Large MultiGlide med handtag 120 x 150 IM437

Specifikationer

Material: nylon

Handtag: polyester

Tryckknappar

Max. brukarvikt: 300 kg
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Immedia MiniBoard
Förflyttningsbår

Immedia MiniBoard är lämplig vid lyft från golv när 
personlyft inte kan användas. Kan också användas 
vid förflyttning mellan säng och operationsbord eller 
vid förflyttningar och vändning i säng. Den styva 
bottenplattan i kombination med den glatta ytan gör det 
enkelt att placera förflyttningsbåren under patienten.

Finns även med huvudstöd vilket ger patienten ett tryggt 
stöd för huvudet under förflyttningen.

Användningsområden
• Liggande förflyttning
• Upp från golv

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia MiniBoard (cm)

Medium 4 handtag 54 x 110 IM8011054
Large 6 handtag 54 x 150 IM8015054
Med huvudstöd Large 7 handtag 54 x 124 IM8012454
Med huvudstöd XL 11 handtag 54 x 200 IM8020054

Specifikationer

Över- och undersida: nylon

Mellanskiva: polyetylen

Handtag: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg

4 handtag, rektangulär 6 handtag, rektangulär

Varianter av MiniBoard



Etac |Skapar möjligheterImmedia | a part of Etac48 Manuell förflyttning |Speciallösningar

Immedia OneManSling
Till hjälp för en ensam vårdare

Immedia OneManSlings unika konstruktion, ett band 
med en glidhylsa, i kombination med en MultiGlide 
glidmatta gör att förflyttningar kan utföras med minimal 
kraftansträngning. Genom att fästa den ena änden 
av slingan i sängens huvudgavel kan en vårdare flytta 
patienten högre upp i sängen. Multiglide glidmatta 
placeras under patientens tryckpunkter, för att minimera 
friktionen. 

Användningsområden
• Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
• Stöd vid förflyttning av ben i och ur säng

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia OneManSling (cm)

6 handtag 7,5 x 300 IM460PU

Specifikationer

Band: polyester

Polstring: polyester

Glidhylsa, utsida: polyuretan

Glidhylsa, insida: nylon

Max. brukarvikt: 150 kg
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Immedia Wedge
En kilformad stöd- och positioneringskudde med antihalkmaterial

ImmediaWedge ger ett stöd så att patienten ligger kvar 
på sidan efter vändning, i viloposition eller vid sårvård. 
Immedia Wedge kan kombineras med 4WayGlide-
systemet, SatinSheet-systemet, MultiGlide eller andra 
glidsystem. Överdraget består av ett antihalkmaterial 
som håller Immedia Wedge på plats oavsett underlag.

Sidorna på Immedia Wedge har olika stora vinklar vilket 
gör att man kan vända på kudden och välja den vinkel 
som passar bäst i den aktuella situationen.

Användningsområden
• Fungerar som stöd vid sidoläge
• Viloställning 
• Omvårdnad och personlig hygien 
• Kan användas separat eller i kombination med andra 

positioneringshjälpmedel

Tillbehör
Överdrag
nylon med polyuretanbeläggning.

Beskrivning H x B x L Art.nr

Immedia Wedge kilkudde (cm)

Small 30 x 20 x 53 IM53NS 
Large 30 x 20 x 80 IM53/80NS 

Tillbehör (cm)

Överdrag Small 30 x 20 x 53 IM5300NS 
Överdrag Large 30 x 20 x 80 IM5300/80NS 

Specifikationer

Immedia Wedge

Material: mjukt skum

Överdrag med dragkedja: nylon med 
polyueretanbeläggning

Max. brukarvikt: 200 kg
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Immedia MultiGlide Glove
Hjälpmedel med många funktioner för mindre förflyttningar

Glidhandsken Immedia MultiGlide Glove kan användas 
i många olika situationer. Med en glidhandske kommer 
handen lätt in mellan patienten och madrassen eller 
sittdynan. Små lägesförändringar, förflyttningar och 
utslätning av skrynkliga lakan eller klädesplagg är 
exempel på aktiviteter som kan utföras på ett skonsamt 
sätt för både patient och vårdare. MultiGlide Glove kan 
även användas för att motverka skjuv vid förflyttningar.

Användningsområden
• Positionering
• Små lägesförändringar
• ”Handcheck” för att kontrollera att tryckavlastningen är korrekt på 

antidecubitusdynor och antidecubitusmadrasser 
• Motverkar skjuv

Beskrivning Art.nr

Immedia MultiGlide Glove

Nylon 1 par, nylon, gröna IM35

Specifikationer

MultiGlide Glove

Material: nylon med silikon och  
polyuretanbeläggning, (vattentät)

Max. brukarvikt: 200 kg

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur Immedia MultiGlide Glove ska 
användas.
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Immedia röntgenprodukter
Underlättar vid röntgen av sängburna patienter

Immedia Thorax SlideSecure
Immedia Thorax SlideSecure glidsystem underlättar 
vid placering av röntgenkassetten under en sängburen 
patient. Produkten är fäst vid sängens huvudände så att 
den alltid finns till hands. Immedia Thorax SlideSecure 
är utvecklad för sängburna patienter som ofta behöver 
röntgas.

Immedia Scanner ArmSupport
Immedia Scanner ArmSupport är ett hjälpmedel för 
patienter som har problem att lägga och hålla armarna 
i rätt läge i samband med röntgen. Immedia Scanner 
ArmSupport gör proceduren behagligare för patienten 
och möjligheten att få bra bilder ökar.

Tillbehör 
Immedia Thorax SlideSecure Bag
Immedia Thorax SlideSecure glidpåse 
kan användas tillsammans med Thorax 
SlideSecure för att göra det ännu enklare att 
placera röntgenkassetten.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia Thorax SlideSecure (cm)

Glidsystem för röntgen, exkl glidpåse 90 x 80 IM4008SECURE

Tillbehör Immedia Thorax SlideSecure Bag (cm)

Glidpåse, öppen sida 56 cm 56 x 47 IM4017 

Immedia Scanner ArmSupport (cm)

Armstöd 29 x 51 x 20 IM502

Specifikationer

Thorax SlideSecure

Material: nylon.

Max. brukarvikt: 300 kg

Glidpåse – material: nylon med polyuretanbeläggning

Scanner ArmSupport

Max. brukarvikt: 300 kg

Material: Plastazote 
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Immedia RescueSheet
Evakueringslakan att användas t ex vid brand

Immedia HipTurner
Hjälpmedel för vändning och stöd i sidoläge

Immedia RescueSheet placeras under madrassen. Vid 
tex brand kan det användas för snabb evakuering av en 
sängburen patient tillsammans med hela madrassen. 
Kan även användas vid evakuering ned för trappor. 
Materialet är brandsäkert.

Immedia HipTurner används för att vända patienten 
till sidan och stödja patienten i sidoläge för att skapa 
utrymme för placering av t ex bäcken, hantering av 
personlig hygien, sårvård eller påklädning. Immedia 
HipTurner gör det möjligt för vårdaren att ha en bra 
arbetsställning och på så sätt minska belastningen.

Vändning med hjälp av Immedia HipTurner kan utföras 
manuellt eller i kombination med en lyft.

Användningsområden
• Evakueringar 
• Förflyttning ur säng och till en säker plats

Användningsområden
• Vändning i säng 
• Stöd i sidoläge 
• Underlätta placering av bäcken, personlig hygien, sårvård och 

påklädning 
• Kan användas i kombination med en lyft

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia RescueSheet (cm)

Standard 75 x 200 IM108088
Extra bred 85 x 200 IM108089

Immedia HipTurner (cm)

Hjälpmedel för vändning, glidtyg 25 x 80 cm 40 x 20 x 4,5 IM462

Specifikationer

Immedia RescueSheet Immedia HipTurner

Material: nylon Material: nylon

Band: polypropylen Band: polyester

Spänne: acetal Överdrag: nylon med polyuretanbeläggning

Stoppning: polyetylen

Max. brukarvikt: 200 kg
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Immedia NonSlip
När ökad friktion behövs 

Immedia CloverFoot
Förhöjningsplatta

Immedia NonSlip 
Antihalkmattan kan användas i alla sammanhang där 
man vill öka friktionen. Kan till exempel placeras under 
fötterna för att ge friktion och underlätta för patienten att 
skjuta ifrån med benen vid förflyttning högre upp i säng. 

Immedia CloverFoot är en förhöjningsplatta som används 
för att stötta patientens fötter i samband med förflyttning 
när säng, rullstol eller annan sittplats inte går att justera 
i höjdled. Immedia CloverFoot kan också användas 
som stöd för fötterna i samband med toalettbesök för 
att hjälpa patienten att få en mer stabil och bekväm 
sittposition.

Immedia CloverFoot har svängd form på fram- respektive 
baksidan vilket gör att den kommer nära intill t ex 
toalettstol och plats ges för vårdarens fötter.

Immedia NonSlip metervara 
NonSlip på rulle är ett antihalkmaterial med hög friktion 
som klipps till i önskad storlek. Rullens bredd är 150 cm 
och den finns i två längder: 5 eller 30 meter.

Beskrivning B x L Art.nr

Immedia NonSlip anti-halkmatta (cm)

Matta 38 x 48 IM2248
Rulle 5 meter 150 x 500 IM2246 
Rulle 30 meter 150 x 3 000 IM2247 

Immedia CloverFoot (cm) B x L x H

Förhöjningsplatta 38 x 32 x 9 IM2001

Specifikationer

Non-Slip matta: Plastazote Antihalk

Max. brukarvikt: 300 kg

Non-Slip metervara: antihalk, PVC

CloverFoot

CloverFoot: Plastazote Max. brukarvikt: 150 kg
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Molift Raiser Pro
Överflyttningsplattform för aktiv förflyttning

Användningsområden
• Uppresningshjälpmedel 
• Säng till rullstol/duschstol 
• Rullstol till toalett 
• Längre bak/fram i stol/rullstol 
• Stol till rullstol/duschstol 

Beskrivning B x L x (H) Art.nr

Molift Raiser Pro överflyttningsplattform (cm)

Molift Raiser Pro 54 x 63 x (120) 16090204

Tillbehör – Molift Raiser Pro

Raiser Strap S/M 7 x 145 82508
Raiser Strap L/XL 7 x 180 82509
Rasier Strap+ med glidhylsa S/M 7 x 145 82528
Raiser Strap+ med glidhylsa L/XL 7 x 180 82529
Soft Handles, uppresningshandtag, 2-pack 2,5 x 35 82511
Raiser Belt med glidhylsa och spänne S/M 7 x 145 82964
Raiser Belt med glidhylsa och spänne L/XL 7 x 180 82965

Specifikationer

Material: Pulverlackerad aluminium, plast, stål

Totalvikt: 10,7 kg. Bottenplatta: 5,4 kg. Handtagsbåge: 5,3 kg

Max. brukarvikt: 170 kg 
Fotplatta: 54 x 63 x 3,5cm (BxLxH)
Totalhöjd: 120 cm

Tvättinstruktioner

70°C
158°F

10 min

170 375

Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel  
med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.  
Produkten tål rengöring i kabinettdiskdesinfektor i 70 °C i 10 minuter.  

Molift Raiser Pro ger patienten möjlighet att använda sin egen muskelfunktion och 
förmåga vid uppresning och förflyttning. Det naturliga rörelsemönstret stimuleras och 
ger patienten en trygghet genom hela förflyttningen. Molift Raiser Pro är stabil och har 
en snäv svängradie, vilket gör den mycket enkel att manövrera. Den är väl lämpad i 
trånga utrymmen som till exempel toaletter. Molift Raiser Pro ger möjlighet till träning 
och rehabilitering i alla vårdmiljöer vid varje förflyttning. Mobilisering kan börja så snart 
patientens tillstånd tillåter, vilket innebär att patienten tidigt kan förbättra sin balans i 
sittande och stående. Molift Raiser Pro ger alltid ett tryggt stöd.

Tillbehör
Uppresningshandtag  
Molift Soft Handles
Om det är svårt för patienten att nå 
handtaget kan Soft Handles användas som 
hjälp. Levereras i 2-pack.

Trygghetsband med glidhylsa  
Molift Raiser Strap+
Trygghetsband med glidfunktion. 
När patienten behöver hjälp att resa sig kan 
en eller två vårdare assistera med hjälp av 
Molift Raiser Strap+. Placeras i höjd med 
stussen.

Trygghetsband Molift Raiser Strap 
Molift Raiser Strap ger extra säkerhet och 
stöd runt ryggen eller höfterna. Den kan 
användas för att ge patienten stöd under 
förflyttningen.

Trygghetsband med bälte  
Molift Raiser Belt 
Med Molift Raiser Belt kan vårdaren assistera 
patienten att resa sig. Kan användas av 
en eller två vårdare. Molift Raiser Belt kan 
placeras i höjd med stussen eller runt midjan.

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur Molift Raiser 
Pro ska användas
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Handtag i kontrasterande färg
Det orangea handtaget är med sin starka, 
kontrasterande färg till hjälp för patienten 
med nedsatt syn eller demens.

Kompakt
Enkel att transportera. Enkel att hålla och 
greppa. Låg, balanserad vikt. 

Vinklat benstöd
Mjukt och bekvämt, ger stöd sidledes.  
Enkelt att justera till önskad höjd.

Etac Turner PRO
Vridplatta med uppresningsstöd

Etac Turner PRO är en vridplatta med funktionell design 
som erbjuder säker vändning med stödhandtag. 

Vridplattan möjliggör en bra arbetsställning för vårdaren 
vilket minimerar risken för skador i samband med 
förflyttningen. Dessutom främjar den patientens naturliga 
rörelsemönster i samband med uppresningen. Det enda 
som behöver justeras är benstödets och handtagets 
höjd. Därefter kan förflyttningen ske på ett säkert sätt. 
Den relativt lilla fotplattan gör att detta hjälpmedel 
passar perfekt vid förflyttning i trånga utrymmen. Etac 
Turner PRO är enkel att transportera tack vare den låga 
vikten på endast 7,5 kg. Etac Turner PRO är det perfekta 
hjälpmedlet för sjukhus, sjukhem och vård i hemmet.

Användningsområden
• Uppresningshjälpmedel 
• Säng till rullstol/duschstol 
• Rullstol till toalett 
• Stol till rullstol/duschstol 
• Vändning av patient på begränsad yta

Beskrivning H Art.nr

Etac Turner PRO (cm)

Vridplatta     80–120 16090106

Specifikationer

Material: gjuten aluminium Underbensstöd, höjd: 15 cm

pulverlackerat stål, krom 3 Underbensstöd, bredd: 38 cm

Totalvikt: 7,5 kg Max. brukarvikt: 200 kg 

 

Titta på våra filmer online!
Ta reda på mer om hur Etac Turner PRO ska användas

Egenskaper 
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Serviceinformation och rutiner vid 
 leveranskontroll och inspektion

Första inspektion
• Är förpackningen oskadad?
• Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och 

produktbeskrivning 
• Kontrollera att kortinformation finns med. En uppdaterad 

användarmanual kan hämtas från www.etac.com eller fås hos den 
lokala återförsäljaren.

• Kontrollera etiketten på produkten – innehåller den artikelnummer, 
produktbeskrivning, lot-/batchnummer, rengöringsinstruktioner 
och leverantörens namn?

Löpande inspektion
• Kontrollera att de manuella förflyttningsprodukterna alltid är i 

perfekt skick. 
• Kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spännen efter 

rengöring. 
• Om produkten visar tecken på slitage måste den omedelbart tas 

ur bruk.
Lot no/Batch no:
x x x x x x x
Tillverkningsår Löpnummer

Visuell inspektion/kontroll av produkten
Kontrollera att material, sömmar, handtag och 
spännen är hela/felfria.

Mekanisk belastning/test av handtag
Dra hårt i handtagen åt olika håll och kontrollera 
material och sömmar.

Test av spännen
Stäng spännet och dra åt olika håll. Kontrollera 
spännet och sömmarna.

Stabilitetstest
Försök böja produkten för att kontrollera att den känns 
fast och stabil.

Test av låg och hög friktion
Placera produkten på en fast yta eller säng, lägg 
händerna på materialet och testa friktionen genom att 
trycka ned händerna i materialet. 
Låg friktion – glider enkelt
Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontakta Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare om du har frågor 
eller vill ha mer information.
Om du vill ha mer information om utbildning och användning av 
produkterna kontaktar du våra produktspecialister på Etac  
– www.etac.se.

Klass 1 – Europarådets
direktiv MDD 93/42/EEG
för medicinsk utrustning

Kontrollera alltid  

Hjälpmedel för manuell förflyttning med handtag, remmar och 
spännen:

Hjälpmedel för manuell förflyttning, sittande och liggande:

Hjälpmedel för manuell förflyttning med hög eller låg friktion:
Produkten kan sorteras i enlighet med nationella 
regler och bestämmelser.

Läs bruksanvisningen

Tack för att du valde en Etac-produkt. Om kunden gör justeringar, reparationer eller kombinationer som 
inte är sanktionerade av Etac, kommer Etacs CE-certifieringen och Etac-garantin inte att vara giltig.
Garanti: Två års garanti på material- och tillverkningsfel, förutsatt att produkten används korrekt. Innan 
du tar en produkt i användning ska du alltid göra en riskbedömning enligt nationell och / eller lokal 
lagstiftning. 
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Förklaring av tvättsymboler 

Tvättinstruktioner per produkt

Tvättinstruktioner

80° Tvätttemperatur Celsius

Handtvätt

Avtorkning

Torktumling
i låg temperatur

Torktumling 
i normal temperatur

Strykning, låg temperatur

Tål ej kemtvätt

Ingen blekning

Får inte strykas

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5 – 9 eller med 70 % desinfektionssprit.

2Move, 3B-Board, Butterfly, CloverFoot, Dolphin, E-Board, E-Board 
Oval, Non-slip, PediTurn Hard, Scanner ArmSupport

4WayGlide, BedString, GlideCushions, HandyGrip, MiniBoard, 
MultiGlide, MultiGlideGlove, NylonCover, OneManSling, OneWayGlide, 
RescueSheet, Sling, SlingOn, Swan, Thorax Slide bag, Thorax Slide 
Secure, TransferMattress, TurningMattress, TwinSheet4Glide  

80°

HipTurner, SmartMove, SupportBelt, Wedge 80°

In2Sheet, SatinSheet 80°

AutoTurn, EasyTurn, PediTurn Soft 60°
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”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en 
egen vardag på sina egna villkor – oavsett olika fysiska förutsättningar”

För de senaste nyheterna och för 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.se www.etac.se


