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Immedia oneWayglide er en glidematte som 
har lav friksjon i en retning og bremser i motsatt 
retning. den er egnet for brukere som ofte trenger 
reposisjonering bakover i stolen for å oppnå en god 
sittestilling. oneWayglide gjør det enkelt  å utføre 
en selvstendig forflytning eller med assistanse av en 
hjelper.

Immedia oneWayglide leveres i følgende versjoner: 
Immedia oneWayglide anti-skli, Immedia 
oneWayglide velour, Immedia oneWayglide pad.  

Immedia oneWayglide anti-skli er en tubeformet 
glidematte med et sklisikkert yttermateriale. den kan 
kombineres med et bomullstrekk ved behov.

 
Immedia oneWayglide velour er en tubeformet 
glidematte med velour overflate, som er mer 
behagelig å sitte på. den fungerer kun i stoler med 
tekstiltrekk som gir friksjon i kombinasjon med 
velourmaterialet.

Immedia oneWayglide pad er en åpen glidematte 
som egner seg til bruk direkte på rullestolen uten 
bruk av pute.

Immedia oneWayglide
For EnkEl rEPoSISjonErIng I STol

1. Immedia OneWayGlide 
letter reposisjonering når 
brukeren glir fremover i 
stolen.

2. For å komme bakover i 
rullestolen må brukeren lene seg 
fremover, holde i armlenet og 
presse mot ryggen med armene 
og - hvis mulig, bena.

3. Når brukeren sitter                                                     
oppreist igjen, vil den 
unike utformingen av 
Immedia OneWayGlide 
hindre brukeren i å gli 
fremover i stolen igjen.

Posisjonering - Sittende

Hvis en bruker glir fremover, kan det være på grunn 
av en dårlig tilpasset rullestol. gjør alltid en grun-
dig vurdering av sitteenheten før bruk av immedia 
oneWayglide. 

Tips!
Plasser OneWayGlide i 
stolen rett i forkant av 
setet

aNbEfaLT 
bRUK!
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Bruksområde
• Posisjonering i stol/rullestol/lenestol

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

Immedia oneWayglide Cm toPP: antiskli
~ tubeformet anti-skli 43 x 37 170608 im39/8 PolString: Polyester

~ tubeformet anti-skli 45 x 45 im38/8 innSiDe: nylon
~ tubeformet anti-skli 60 x 80 im37/8 PolString: Polyester
~ tubeformet velour 43 x 37 im45/8 oneWay materiale: Polyester
~ tubeformet velour 50 x 42 164179 im50/8
~ Velour 43 x 37 im44/8 Velour modell
~  long 30 x130 im30/8 toPP: Polyester, nylon
~  long, velour, bånd 40 x 130 im33/8
~  long 40 x 130 164180 im34/8 
~  long 45 x 130 im51/8
~  long 55 x 130 im35/8

Immedia
~ trekk til im39/8 45 x 39 im391
~ trekk til  im38/8 47 x 47 im381

VaskeanVIsnIng
ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

oneWayglide Long
Immedia oneWayglide long er en åpen lang 
glidematte med håndtak og velour overflate. 
lengden gjør det mulig å hjelpe brukeren til 
forflytning bakover i stolen.  
håndtakene gir et godt grep, slik at hjelperen kan 
oppnå en god arbeidsteknikk. 
 
Finnes i to alternativer; med eller uten knytebånd. 
knytebånd brukes til å feste produktet i rullestolen 
ved behov.

Immedia OneWayGlide Long med 
håndtak og knytebånd.

Immedia OneWayGlide 
anti-skli glidematte.

Immedia OneWayGlide 
velour glidematte.

Immedia 
OneWayGlide 

pad velour.
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