
Variant Brugervægt ILS-nr. HMI-nr. Varenr.

Str. S (20 stk) 25-50 kg 185086 103301 3060020
Str. M (20 stk) 45-95 kg 185087 103302 3060030
Str. L (20 stk) 90-160 kg 185089 103303 3060040
Str. XL (20 stk) 160-240 kg 185098 103304 3060050
Str. XXL (10 stk) 230-300 kg 246831 103305 3060060

Variant B x L HMI-nr. Varenr.

Open Small (5 bokse á 10 x 2 stk.) 100 x 100 cm 110922 IM306
Open Medium (5 bokse á 20 stk.) 145 x 100 cm 84808 IM305
Open Large (5 bokse á 20 stk.) 200 x 85 cm 84807 IM304
SPU-Dispenser (10 stk.) 31 x 40 cm - IM321

Det siger kunderne om UnoSling:

Det siger kunderne om SPU Multiglide:

Sejlet yder den bedste siddestilling 
for patienten

Justeringsmulighederne i strop-
perne er en stor fordel, da sidde-
stillingen kan reguleres 

Yder den bedste patientkomfort 

Materialet er mere behageligt end 
de øvrige engangs-sejl på markedet 

Nemt at påføre og fjerne igen 

Diskret farve (lysegrå) er rart for 
patienten

Fordelagtig pris!

Meget nemt håndterbart,  
skal ikke klippes

Utroligt godt glid 

Trevler ikke og larmer ikke mere 
end almindelig spilerdug 

God patientkomfort

Nem at påføre og fjerne igen

Rigtig god pris!

Afbryd smittevejen   
Forebyg indirekte kontaktsmitte – vælg SPU produkter

Molift UnoSling HighBack:  
25% rabat

MultiGlide SPU:  
15% rabat + gratis SPU-Dispenser 

Dette engangs-sejl anvendes kun til én patient – til gengæld 
kan det anvendes et utal af gange til patienten. Med til fordele-
ne er, at der spares omkostninger til den lovpligtige halvårlige 
sejlinspektion af vaskbare sejl.

Unikke glidestykker med lav friktion, som anvendes til forflytnin-
ger, hvor man vil mindske friktionen. Leveres i bokse á 10 eller 
20 stk. glidestykker, som placeres i en vægdispenser et centralt 
sted på hver afdeling. Hvert glidestykke er pakket i en forseglet 
pose, og alle patienter får ét produkt, evt. placeret ved sengen.

Tilbuddene gælder for de anførte varenumre til og med 30/6 2021 og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.

www.etac.dk 
Tlf. 79 68 58 33


