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Immedia glidebrett
Et bredt spekter av løsninger for sittende forflytninger

Glidebrett er ment å bygge bro over korte åpninger når 
du utfører sittende forflytninger. Brettets overflate har lav 
friksjon som gjør at bruker kan forflytte seg selvstendig 
eller med hjelp av andre. Immedia glidebrett brukes ved 
forflytning mellom seng og rullestol/dusjstol, mellom 
rullestol/stol/toalettstol eller inn- og ut av bil. Alle 
glidebrett har sklisikring på undersiden. Kombineres et 
glidebrett med en glidematte gir det enda lavere friksjon,  
anbefales når forflytningen foretas med bar hud, for 
eksempel til og fra dusjstol eller toalett.

Immedia E-Board 
Immedia E-Board er et tynt og fleksibelt glidebrett som er 
enkelt å plassere og fjerne.

Immedia E-Board med en vinge
Kanten som brettes opp beskytter mot hjulets 
friksjon, slik at det er lett å gli over.  
Den foldede kanten gir brettet stivhet og 
stabilitet i forflytningen.

Immedia E-Board uten vinge
Et mindre og lettere glidebrett som er enkelt 
å ta med seg. Passer til mer aktive og 
selvstendige pasienter. Immedia E-Board uten 
vinge fås i to lengder, 45 og 60 cm. 

Bruksområder
• Forflytning fra seng til rullestol/dusjstol 
• Forflytning inn- og ut av bil
• Forflytning mellom rullestol, stol, toalett, dusjstol eller lignende

Immedia E-Board Oval 
Immedia E-Board Oval er egnet ved forflytning mellom 
f.eks. to liggeflater, seng til rullestol/mobil dusjstol. 
E-Board Oval har lav friksjon på begge sider noe som 
forenkler plassering og fjerning av brettet.

Immedia E-Board Oval L
E-Board Oval er egnet ved forflytning mellom 
to senger eller forflytning i sittende posisjon.

Immedia E-Board Oval S 
E-Board Oval S er et lite glidebrett som brukes 
til å flytte lenger bak i stol.
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Immedia Butterfly
Immedia Butterfly er et langt, bredt og stabilt glidebrett. 
Det har utskjæring for posisjonering mot hjulet på en 
rullestol og en sklisikker underside, som sikrer at brettet 
forblir på plass under forflytningen.

Immedia 3B - Board
Immedia 3B-Board er et stabilt glidebrett med en 
tradisjonell buet form. Brettet kan plasseres enten med 
buen fremover, eller med buen bakover, avhengig av 
forflytningssituasjonen og omkringliggende hindringer,  
f. eks: hjulet på rullestolen.

Immedia Butterfly GlideWing
Butterfly kan brukes med den spesielle 
Butterfly GlideWing, som er montert på 
brettet. GlideWing glir langs brettet og 
forminsker friksjonen enda mer.

Godt å vite!
Ved forflytning med et glidebrett, sørg for at overflaten du skal flytte til 
er litt lavere, og når bevegelsen startes, skyves brukerens tyngdepunkt 
mot brettet for å gjøre forflytningen enklere.

Beskrivelse B x L HMS nr. Art. nr.

Immedia E-Board (cm)

Small 20x45 154188 IM410
Medium 25x60 164187 IM408
Large 1 vinge 33x60 255737 IM404
XL 1 vinge 33x75 255738 IM405
Large E-Board oval, 2 stk, sort, H3mm 39x85 IM411
Small E-Board oval, 2 stk, sort, H3mm, 20x45 IM412

Immedia Butterfly (cm)

Brett 32x66 069575 IM401
GlideWing L 35x40 069576 IM4001
GlideWing XL 35x47.5 IM4002

Immedia 3B - Board (cm)

Glidebrett med kurvet form 23x77 IM403

Immedia Dolphin (cm)

Toalettbrett L69 074255 IM409

 

Se våre videoer på www.etac.no
Lær mer om bruk av forflytningsbrett.

Immedia Dolphin
Dolphin er et solid og stabilt glidebrett designet 
for forflytning til toalett. Brettet har utsparinger for 
posisjonering mot hjulet på rullestolen og en sklisikker 
underside. Utsparingen lar brukeren forbli på brettet 
under toalettbesøket.

Spesifikasjoner
Immedia E-board og 3B-Board Immedia 3B-Board/ 

E-Board og Dolphin

Materiale: Polyetylen Maks brukervekt: 150kg

Immedia Butterfly og Dolphin

Materiale: Glassfiber Immedia Butterfly

Immedia Butterfly GlideWing Maks brukervekt: 250kg

Materiale utside og innside: Nylon

Polstring: Polyester
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