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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 brette forblir på plass under forflytningen.

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.

2Butterfly med 
GlideWing.

Immedia glidebrett
ET BrEdT SPEkTEr av løSnIngEr For SITTEndE ForFlyTnIngEr 

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.

Lengden på 3B-Boards 
tillater forflytning over 

brede åpninger.

.

Forflytning - Sittende

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

Tips!

1. Plasser Immedia 
Butterfly nær 
brukerens sete, og skyv 
GlideWing under en av 
sitteknokene. 

2. Hvis det er mulig 
bør brukeren holde i 
det motsatte armlenet 
når hun begynner å gli 
mot rullestolen. Bruk 
Immedia Pediturn for å 
lette vending. 

3. Når forflytningen er 
fullført, fjernes Immedia 
Butterfly, og rullestolens 
armlener og benstøtter 
monteres

glidebrett er ment å bygge bro over kortere åpninger når du utfører sittende forflytninger. Brettets 
overflate har en lav friksjon som gjør at brukeren kan forflytte seg selv, eller med hjelp. Immedia 
glidebrett brukes ved forflytning mellom seng og rullestol / dusjstol, mellom rullestol / stol / 
toalettstol eller til og fra bilen. alle glidebrett har sklisikring på undersiden. 
kombineres et glidebrett med en glidepute gir det enda lavere 
friksjon, og er anbefalt når forflytningen foretas med bar hud, 
for eksempel til og fra en dusjstol eller toalett. 

aNbEfaLT 
bRUK!
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Bruksområde
• Forflytning fra seng til rullestol / dusjstol 
• Forflytning inn og ut av bil 
• Forflytning mellom rullestol, stol, toalett, dusjstol, toalett-

stol 

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

BeskrIVeLse B x L x H Hms nr. art. nr. sPesIFIkasjoner

ImmedIa Cm Immedia e-board og 3B-board
~ 3B-Board,  buet, hvit 23 x 77 194428 im403 materiale: Polyetylen
~ e-Board Small, sort, u/vinge 20 x 45 x 0,5 164188 im410 Immedia Butterfly og dolphin 
~ e-Board medium, sort, u/vinge 25 x 60 x 0,5 164187 im408 materiale: Fiberglass
~ e-Board Bred, sort, en vinge 33 x 60 x 0,5 164185 im404
~ e-Board lang, sort, en vinge 33 x 75 x 0,6 164186 im405
~ Butterfly 32 x 66 069575 im401 Immedia Butterfly glideWing
~ Butterfly glideWing l 35 x 40 069576 im4001 materiale UtSiDe og innSiDe: nylon
~ Butterfly glideWing Xl 35 x 47.5 im4002 PolString: Polyester 
~ Dolphin toilet Board, hvit lengde: 69 074255 im409

VaskeanVIsnIng

gliDeBrett: rengjøres med såpevann eller desinfeksjonsmiddel. 

BUtterFly gliDeWing: tørkes av med såpevann eller 
desinfeksjonsmiddel. ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

Immedia Dolphin er spesielt 
designet for forflytning til  

toalett.

Lær mer ...
... om hvordan du bruker glidebrett.

Vår nye animerte video om Transferboards

E-Board gir deg nyttige instruksjoner til 

bruk i hverdagen.

Immedia E-Board 
med en vinge.

Immedia E-Board uten 
vinger 

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

e-Board med en vinge
Immedia E-Board er et fleksibelt glidebrett som 
er lett å bøye, noe som gjør det enkelt å plassere 
og fjerne. kanten som brettes opp beskytter mot 
hjulets friksjon, slik at det er lett å gli forbi. den 
foldede kanten gir brettet stivhet og stabilitet ved 
forflytningen. 

e-Board Compact
Et mindre og lettere brett som er egnet for de mer 
aktive og selvstendige. Finnes i to lengder.

ONLINE 
INSTRUKSJON!
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