Du håller just nu i Etacs produktöversikt av förflyttningshjälpmedel
som är lämpliga att använda i
sjukhus- och vårdmiljöer.
Deras funktion är att underlätta arbetssituationen för personalen och minska
påverkan för patienten.
Etac erbjuder idag ett brett sortiment av
produkter för olika vårdmiljöer. Både när
det gäller generell förflyttning såväl som
produkter då man vill minska risken för
smittspridning och infektion.

Produktöversikt
från Etac

Patientbundna produkter
Etac har tagit fram två patientbundna produkter – glidtyget MultiGlide SPU och lyftselen
UnoSling – vars ändamål är att de används endast av en patient. Detta för att minska
infektionsrisken och vidarespridning av smitta från en patient till en annan. Fördelen av
att använda denna typ av produkt är också att man minskar tvättkostnaden eftersom
produkten kasseras efter användandet. Produkten följer med andra ord med varje patient
tills behovet inte längre existerar eller produkten behöver kasseras av t ex renlighetsskäl.

Immedia MultiGlide
Single Patient Use (SPU)
MultiGlide SPU är ett glidtyg med mycket låg friktion
som används vid förflyttningar där man vill minska
friktionen under tryckpunkterna. Glidtyget ska alltid
tas bort efter användning. MultiGlide SPU finns i flera
storlekar som tubformad eller öppen modell. Varje
produkt är förpackad i en plastpåse som placeras på/
vid patientens säng.
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Molift UnoSling HighBack
Lyftselen Molift UnoSling HighBack är en personbunden
lyftsele som har designats för att möta behovet och
utmaningarna i dagens sjukhusmiljö. UnoSling har hög
rygg och passar de flesta patienter vid de vanligast
förekommande lyftsituationerna som mellan säng och
rullstol eller till toalett. Lyftselen följer med patienten
under hela sjukhusvistelsen.
UnoSling är tillverkad av ett starkt nonwoven material
som inte är tvättbart, selen ska slängas då patienten
inte längre behöver den eller om den blivit skadad eller
smutsig.
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Immedia SatinSheet System
Immedia SatinSheet är ett komplett system med glidlakan och draglakan för vändning
och positionering i säng. Uppbyggnaden av systemet gör att det enkelt kan anpassas
efter patientens behov.

SatinSheet System består av två delar,
glidlakan och draglakan.
1. Börja alltid med att placera ett 2Direction baslakan på
madrassen. Användning av baslakan underlättar
självständig förflyttning sida till sida
2. När assistans behövs vid förflyttning sida till sida
komplettera med 2Direction draglakan.
3. För behov av förflyttning i alla riktningar använd
4Direction gliddraglakan.
Intuitivt mönster

2Direction baslakan

2Direction draglakan

4Direction gliddraglakan

Glidytans storlek

Börja alltid med att placera
ett SatinSheet 2Direction
baslakan på madrassen.
Underlätta självständig
förflyttning sida till sida.
Varje sida av baslakanet har
kanter med hög friktion för att
minimera risken för att glida
ur sängen.

Draglakanet 2Direction i kombination
med ett baslakan SatinSheet
underlättar för vårdgivare att vända
patienten i säng. Minskar friktionen
sidledes. Används ovanpå ett
baslakan.

Kombinationen baslakan SatinSheet
och ett gliddraglakan 4Direction skapar
ett system som minskar friktionen i
4 riktningar. Används alltid ovanpå ett
baslakan.

Glidområde: Bredden
på glidytan definieras
av patienten och / eller
sängens bredd.

Maxi

Midi

Mini

Storlekar
SatinSheet system finns i tre längder, 105, 140 och
200 cm för att passa patients individuella behov av
omvårdnad.

www.etac.se
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Immedia 4WayGlide System
Immedia 4WayGlide System är ett förflyttningssystem för vändning och förflyttning i säng av
patienter med mycket begränsad rörlighet, för de med hög smärta, trycksår eller övervikt.
Förflyttningssystemet består av två delar. En glidmadrass och ett nylonlakan som fästs
på madrassen. De glatta ytorna gör vändning och förflyttning i alla riktningar enklare.
Vändningen kan utföras manuellt eller med personlyft.

Möjligheter med 4WayGlide S
 ystem
Immedia 4WayGlide-systemet består av två delar, ett nylonlakan
som fästs på madrassen samt en glidmadrass som läggs ovanpå
nylonlakanet. Tillsammans utgör de den kompletta lösningen.
Nylonlakanet finns med en eller tre låsluckor som i låst läge
förhindrar att patienten glider ner i sängen.
Systemet finns i tre olika längder: 100, 150 eller 200 cm.
Maxi LPL har en användarvikt på 300 kg.
Glidmadrass finns även med inkontinensskydd.
Storlekar
Mini

Olåst

Midi

Maxi

Låst

Maxi LPL

Glidmadrass

Antihalkmatta
Immedia NonSlip
Immedia NonSlip antihalk 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.
NonSlip metervara, 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.
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Molift Raiser Pro
Överflyttningsplattformen Molift Raiser Pro är utformad för att ge en aktiv och
säker förflyttning av patienten och bästa möjliga förutsättningar för ett ergonomiskt
arbetssätt för vårdaren.

Molift Raiser Strap+ gör
det enklare för vårdaren
att hjälpa patienten att
resa sig.

En win-win-lösning
Molift Raiser Pro är utformad
i syfte att skapa en win-winsituation. Patienten medverkar
och får träna sin funktion vid
varje förflyttning. Vårdaren kan
stå i en bra arbetsställning
och därmed minskar risken att
utsättas för arbetsrelaterade
skador.
–En vinst för både patienten
och vårdaren.

Naturligt rörelsemönster
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 enkel att förstå och
att använda.

Centralbroms
Ergonomiskt handtag
 andtaget är utformat för att
H
ge ett optimalt grepp med en
mjuk, varm känsla och många
greppmöjligheter för både
patient och vårdare.

 enom att aktivera bromsen på
G
den ena sidan bromsas båda
hjulen vilket ger en snabb och
säker använding.
När bromsen aktiveras hörs ett
tydligt klickljud.

Förflyttning i trånga utrymmen
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.

Fungerar i alla vårdmiljöer
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.

www.etac.se

Enkel höjdjustering av
underbensstödet
Underbenstödet är enkelt att
justera med en hand. Stödet är
mjukt, ger stöd åt sidorna och
har delade dynor som bekvämt
följer rörelsen från sittande till
stående.

Låg instegshöjd
 en vinklade kanten och den
D
låga instegshöjden på 35
mm gör det enkelt att få upp
fötterna på fotplattan.
Tydliga markeringar underlättar
placeringen av fötterna, ståytan
har en antihalkyta.
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Vridplatta med stödhandtag
Etac Turner PRO
Säkra och skonsamma förflyttningar

Turner PRO har en liten
fotplatta, vilket gör det till det
perfekta valet vid förflyttning i
ett trångt utrymme, till exempel
mellan rullstol och toalett.

Vinklade underbenstöd, mjuk
och bekväm, ger stöd i sidled.
Lätt att anpassa till den höjd
som behövs.

Lätt att använda
Turner PRO är det perfekta hjälpmedlet för sjukhus och
sjukhem. Den intuitiva designen gör den enkel att använda.
De enda justeringar som behöver göras är att justera
handtagshöjden och underbenstödets höjd.
Uppmuntrar användaren till naturliga rörelser vid stående och
sittande. Möjliggör en god hållning för vårdaren och minimerar
risken för skador vid förflyttningen.
Turner PRO fungerar bra på alla typer av golvmaterial.

De kontrasterande färgerna
gör handtaget extra
synligt. Erbjuder många
greppmöjligheter för både
vårdare och användare.

Bottenplattan är i gjuten
aluminium med inbyggt
halkskydd. Mycket lätt att
vända. Hjulen gör Turner PRO
lätt att transportera inomhus.

Avlastning
ihop med lyft

Molift EvoSling FlexiStrap
Används för att enkelt och bekvämt lyfta ett ben eller en arm vid
omvårdnad eller behandling. Lyftbandet tillverkas i polstrad polyester
och finns i två bredder. Det finns en ficka på den ena sidan av bandet
som underlättar placeringen.
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Förflyttning
Förenklar förflyttning för sängliggande patienter.

Förflyttningsskiva Immedia 2Move
Immedia 2Move förflyttningsskiva överbryggar avståndet och
utjämnar höjdskillnader vid liggande förflyttning mellan två
liggplatser. 2Move är lämplig för förflyttning mellan till exempel
säng och duschvagn, operations-, röntgen- eller behandlingsbord.

Förflyttningsbår Immedia M
 iniBoard
Immedia MiniBoard är lämplig vid förflyttning mellan t ex säng
och operationsbord eller vid lyft från golv. Den styva skivan i
kombination med den glatta ytan gör att det är lätt att placera
MiniBoard under patienten. MiniBoard finns med eller utan
huvudstöd.

Evakueringslakan Immedia Rescue
Immedia Rescue evakueringslakan placeras under madrassen
och finns på plats vid behov av att snabbt evakuera patienten
vid brand. Rescue kan även användas vid evakuering nedför
trappor. Materialet är vattenavvisande.

www.etac.se
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För 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.com www.etac.se

