
Molift UnoSling lyftseleImmedia MultiGlide Single Patient Use (SPU)

Enpatientsprodukter för 
förflyttningochöverflyttning
Minskad infektionsrisk och enklare hantering

I krävande och hektiska situationer kan det vara fördelaktigt att spara tid och 
samtidigt minska risken för infektion och smittspridning. 

Se beskrivning av våra produkter på nästa sida.

För beställning och frågor: kontakta kundservice eller din lokala säljare/utbildare. 
Besök vår hemsida etac.se för ytterligare information om produkterna.
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HoverTech HoverMatt® 

Användningsområden för Immedia MultiGlide Single Patient Use, 
Molift UnoSling och HoverTech HoverMatt®

• Enpatientsprodukter - används endast till en patient 
• Minimerar risken för korskontamination
• Reducerar risken för infektion
• Kan användas flera gånger av samma patient
• Vid höga krav på infektionskontroll
• Minskar mängden tunga lyft och överbelastning för vårdpersonalen.

Förbrukningsartikel
Skall ej tvättas. SPU produkten ska slängas då 
patienten inte  längre behöver den eller om den 
blivit skadad eller smutsig.

Kontaktuppgifter
Kundservice 0371-58 73 00
info@etac.se 

Säljare / utbildare
IngerSkärin(södraSverige)
inger.skarin@etac.com, Mobil 073-075 54 25

ChristerOlsson(norraSverige)
christer.olsson@etac.com, Mobil 076-136 10 63

CaisaJerrå(mellerstaSverigesamtHoverTech)
caisa.jerra@etac.com, Mobil 070-286 26 52
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För de senaste nyheterna och 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

Etac | Creating Possibilities

• Lyftselen är en personbunden förbrukningsartikel som har designats för att 
möta behovet och utmaningarna i dagens vårdmiljöer. Lyftselar som används 
för korttidsbruk är specifika för enskilda patienter och är en effektiv lösning 
för att förhindra smittspridning.

• UnoSling har hög rygg och passar de flesta patienter vid de vanligast före-
kommande lyftsituationerna som mellan säng och rullstol eller till toalett. 
Lyftselen följer med patienten under hela vårdtiden.

MoliftUnoSlingHighBack
En personbunden lyftsele vid höga krav på hygienrutiner.

• HoverMatt® Single Patient Use (SPU) är en andningsaktiv förflyttningsmadrass för  
enpatientsbruk. Via luftgenomströmningen i madrassen kan vårdpersonalen  
genomföra en horisontell överflyttning av patienten mellan två liggplatser  
enkelt och säkert, utan tunga lyft och överbelastning. 

• HoverMatt SPU följer den enskilda patienten och kasseras när patienten  
skrivs ut eller vid kontaminering. 

• HoverMatt SPU minskar kostnaderna, hanteringen och logistiken vid tvätt,  
samt risken för korskontaminering. Kontakta oss för mer information. 

• Ett glidtyg som används vid förflyttningar där man vill minska friktionen 
under tryckpunkterna. Används till exempel vid förflyttning i säng, på 
 operationsbordet eller vid röntgen.

• Glidtyget är utformat för att uppfylla behov och möta utmaningar på 
 vårdavdelningar med många patienter och stort behov av infektionskontroll. 
Dessutom minskar belastningen på vårdpersonal.

HoverTechHoverMatt® SPU
Förflyttningsmadrass

ImmediaMultiGlideSinglePatientUse(SPU)
Glidtyg med mycket låg friktion på båda sidor.

Immedia MultiGlide Single Patient Use Art. nr och bredd x längd                  Antal

Glide Tubular Large, tubformad IM300  (730 x 1900 mm) 5 frp á 10 st

Glide Tubular Medium, tubformad IM301 (730 x 1450 mm) 5 frp á 10 st

Glide Tubular X-bred, tubformad IM302 (1300 x 900 mm) 5 frp á 10 st

Glide Tubular bred, tubformad IM303 (1200 x 730 mm) 5 frp á 10 st

Open Large, öppen IM304 (2000 x 805 mm) 5 frp á 20 st

Open Small, öppen (2 st i varje påse) IM306 (1000 x 1000 mm) 5 frp á 10 st

Open Medium, öppen IM305 (1450 x 1000 mm) 5 frp á 20 st

Dispenser IM321 (310 x 400 mm) 1 frp á 10 st väggdispener

Molift UnoSling HighBack lyftsele Art. nr                                  Brukarvikt

S, 20 styck/förpackning 3060020 25-50 kg

M, 20 styck/förpackning 3060030 45-95 kg 

L, 20 styck/förpackning 3060040 90-160 kg

XL, 20 styck/förpackning 3060050 160-240 kg

XXL, 10 styck/förpackning 3060060 230-300 kg
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