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Hulp nodig bij verplaatsingen  
in bed?
Immedia SatinSheet
Immedia 4WayGlide
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John Walker 
Specialist Mobility & Transfer

“Het is lastig om in een brochure te laten zien hoe  
uitgebreid het assortiment van Immedia daadwerkelijk 
is, en hoe goed de lakens werken. Daarom vind je hier 
een greep uit het assortiment. Wil je  
meer weten? Ik vertel je er graag  
meer over! Op locatie, online of  
via de telefoon”.  
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“Het Basislaken wordt gewoon vergoed 
door de verzekering. Erg fijn voor de 

cliënt” 

“Wij zijn erg tevreden over de glijlakens.  
Vooral de kwaliteit vergeleken met andere  
glijlakens waar wij mee werken. Het laken  

plooit minder en blijft beter liggen” 

“Mijn hulphond helpt mij ‘s nachts  
omdraaien in bed. Dankzij het glijlaken 

gaat dit zeer soepel. Mijn hond en ik 
kunnen niet meer zonder!” 

“Ik had een demo aangevraagd voor de 
collega’s met nek- en schouderklachten. 
De uitkomsten van deze training gaven 

de doorslag om Immedia te  
introduceren”

“De elastieken ter bevestiging van het  
Basislaken, om de hoeken van het 

matras, zijn heel fijn. Makkelijk aan te 
brengen en geen plooien” 

“Een glijzeil mag niet in bed blijven 
liggen. Dit laken mag wel in bed blijven 

liggen en dat vergroot mijn zelfstan-
digheid en bespaard kosten!” 

Het verplaatsen op de zij of het hogerop helpen van een 
cliënt in bed, zijn fysiek zwaar belastende handelingen. 
Niet voor niets staan er in de Arbowet richtlijnen dat je 
hier een hulpmiddel bij moet gebruiken. Je wilt immers 
nog jaren je werk kunnen doen, zonder fysieke klachten 
op te lopen. Naast jouw eigen klachten, kunnen er ook 
klachten ontstaan bij de cliënt. Wist je dat er door het 
schuiven van de huid over het laken, sneller decubitus 
optreedt? Gerda stond hier als (oud-) verpleegkundige 
nooit bij stil. Nu gelukkig wel.
Lees verder en bepaal welk laken of systeem in jouw 
praktijk kan bijdragen aan prettiger en gezonder werken 
én kwaliteit van zorg. 

Waarom glijlakens?

Gerda de Zwart 
Specialist Fysieke Belasting

“Ik kende alleen het glijzeil als hulpmiddel, maar dat 
werd zelden gebruikt. Een glijzeil mag helaas niet onder 
de cliënt blijven liggen. Het aanbrengen en weghalen 
waren voor mij -en de cliënt- meer last dan gemak. 
Bovendien duurde dat mij veel te lang. Altijd druk en even 
‘snel’ tillen, trekken, duwen en schuiven. Had ik maar 
eerder geweten dat er ook glijlakens en glijsystemen 
bestaan die gewoon in bed mogen blijven liggen. Dan 
had ik mezelf en mijn cliënt heel wat leed bespaard. 

Daarom wil ik jou graag kennis laten maken met de  
Immedia glijlakens en glijsystemen. Zowel voor de 
zorgverlener als de cliënt, een geweldige oplossing. Het 
glijlaken is altijd direct klaar voor  
gebruik en wordt daardoor altijd  
gebruikt. Voor iedere situatie of  
casus is er wel een oplossing”.
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Voordelen voor de client Voordelen voor de zorgverlener

• Langer zelfredzaam

• Meer comfort en minder pijn

• Makkelijker verplaatsen en  
draaien

• Minder kans op decubitus

• Blijft liggen > altijd klaar voor 
gebruik

• Minder fysieke belasting

• Meer doen met minder handen

• Betere kwaliteit van zorg

Eenvoudiger en beter  
verplaatsen in bed met  
onze glijlakens
Een compleet in-bed-systeem voor het draaien en  
positioneren van de cliënt. Om het extra overzichtelijk te 
maken, hebben wij alle voordelen op een rijtje gezet. 

• Het systeem blijft in het bed liggen. Altijd beschikbaar 

• Kwalitatief hoogwaardige materialen 

• Uniek basislakens: makkelijk en snel op ieder matras 

• Breed assortiment materialen en afmetingen 

• Treklakens ook in incontinentie-versie 

• Kostenbesparend

Frank van Geffen 
Specialist Zitten & Mobiliteit

“Ook binnen mijn specialiteit -rolstoelen en zitten- zie je 
het gebruik van transfer producten terug. De Immedia 
‘OneWayGlide’ glijmat, met één glijrichting, is hier een 
goed voorbeeld van. De OneWayGlide  
voorkomt onnodig onderuit glijden in  
de (rol)stoel en vergemakkelijkt het  
positioneren. Ik vertel je er  
graag meer over!” 
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Fase 1: cliënt is zelfredzaam.  
De client kan makkelijker zelfstandig verplaatsen in bed. 
 

• Voor -langer- zelfstandig draaien en verplaatsen
• Is bedoeld voor permanent gebruik
• Stimuleert zelfstandig draaien en verplaatsen

Immedia SatinSheet Basislaken 
Hulp nodig bij het zelfstandig verplaatsen in bed en wil jij decubitus door 
schuifkrachten voorkomen?

EIM4157S Immedia SatinSheet 
Basislaken Midi Corner
• Makkelijk aan te brengen
• Blijft mooi strak liggen
• Katoenen voeteneinde bevordert afzetten voeten 

EIM4107S Immedia SatinSheet 
Basislaken Maxi Corner
• Makkelijk aan te brengen
• Blijft mooi strak liggen
• Satijn van hoofd tot voeteneinde

EIM4112S Immedia SatinSheet
Basislaken Maxi Fit
• Hoeslaken
• Satijn van hoofd tot voeteneinde
• Benen makkelijk in en uit bed

Fase 2: zorgverlener helpt cliënt.  
Een Treklaken ligt bovenop een Basislaken en zorgt voor verplaatsingen in alle 
richtingen. 

• Helpt zorgverlener bij draaien en verplaatsen van cliënt
• Minder kans op decubitus en vermindert fysieke belasting zorgverlener
• Verplaatsen in 2 of 4 richtingen
• Is bedoeld voor permanent gebruik
• Altijd in combinatie met SatinSheet Basislaken

Immedia SatinSheet Treklaken 
Vind jij het als zorgverlener fysiek belastend om je cliënt te verplaatsen in bed en 
wil jij decubitus door schuifkrachten voorkomen?

EIM4118S Immedia SatinSheet
2D Treklaken Midi
• Voor zijwaartse verplaatsingen 

 
 
 

EIM4115SH Immedia SatinSheet 
4D Treklaken Midi
• Verplaatsingen in 4 richtingen
• Met handgrepen
• Ook verkrijgbaar als 4D Treklaken Maxi
 

EIM4140SH Immedia SatinSheet
4D Treklaken In2Sheet
• Extra absorberend Treklaken (2L per m2)
• Verplaatsingen in 4 richtingen
• Met handgrepen

Immedia SatinSheet 4D Treklaken Midi is 
ook als een set verkrijgbaar
• SET INCO: 1x Basislaken + 1X inco Treklaken (EIM4240S)
• SET: 1x Basislaken + 1x Treklaken (EIM4231SRCNL)
• SET EXTRA: 1x Basislaken + 2x Treklaken (EIM4237S)
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Fase 3: cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners.  
Immedia 4WayGlide is een compleet in-bed-systeem voor het positioneren en 
verplaatsen van cliënten. Deze cliënten hebben een grote zorgzwaarte door 
bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, verminderde mobiliteit, pijn, prikkelgevoeligheid 
of drukplekken. De 4WayGlide zorgt voor zeer lage wrijving, waardoor de cliënt 
gemakkelijk te verplaatsen is en zelf nog microbewegingen kan maken. Dit 
verhoogt het comfort en verlaagt de kans op decubitus. Het in-bed-systeem blijft in 
bed liggen en bestaat uit twee delen: 

• Een Treklaken met diverse handgrepen
• Een Basislaken voor gecontroleerde verplaatsingen dankzij het 

blokkeermechanisme 

Immedia 4WayGlide 
Is een passieve cliënt verplaatsen in bed fysiek zeer belastend en wil jij decubitus 
door schuifkrachten voorkomen?

EIM4309 Immedia 4WayGlide set 
• Deze set bestaat uit een NylonSheet (Basislaken) 

en een Mattress (Treklaken). Geschikt voor een 
bed van 80-90cm breed. 
 

 
 
EIM4317 Immedia TwinSheet4Glide set long
• Deze set bestaat uit een NylonSheet (Basislaken 

en een Glide Pad(Treklaken). Geschikt voor een 
bed van 80-90cm breed. De TwinSheet4Glide is 
de extra vochtabsorberende versie van de 4Way-
Glide.

EIM53/80NS Immedia Positioneringswig (lang)
EIM53NS Immedia Postioneringswig (kort) 
• Voor extra comfort, wisselligging, wondverzorging 

en ADL kunnen de glijlakens van Immedia gecom-
bineerd worden met de Postioneringswig. 

Etac Transfer is volledig gericht op transfers en Immedia glijlakens. Laat je 
inspireren door blogs, klantervaringen of doe de online keuzehulp.  
Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Ook dan staan wij voor jou klaar! 

Onze adviseurs kunnen op alle mogelijke manieren hulp bieden. Denk hierbij aan:
• Meer informatie over het gehele onderwerp
• Informatie over een eventuele demo op de afdeling
• Voor de vakgroep ergo een uitgebreide training/demonstratie
• Een training fysieke belasting (zowel online als op locatie)
• Ondersteuning bij een specifieke casus
• Begeleiding bij het uitzoeken van het juiste glijlaken

Info.holland@r82.com 
0513-681686

Om een beter beeld te krijgen van hoe de lakens gebruikt kunnen worden,  
staan er diverse video’s online. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.etac.nl

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

“Etac is wereldwijd toonaangevend in ergonomische hulpmiddelen en 
apparatuur voor het helpen van mensen. Ons hart ligt bij het leveren van 
oplossingen die de kwaliteit van het leven verbeteren. Niet alleen voor de 

cliënten, maar ook voor de familie en zorgverleners." 

     De folder is een selectie uit ons grotere assortiment. Kijk voor meer 
producten of productinformatie op www.etac.nl en bezoek ook ons  

platform: www.etactransfer.nl


