Immedia SatinSheet System - Glidelaken
Et komplett glidelaken-system for vending og posisjonering
Brukervennlige løft- og forflytningsløsninger er avgjørende for
å sikre trygge arbeidsforhold. Med Immedia SatinSheet System
som er fullintegrert i sengen, kreves ingen tilpassing eller
fjerning av produkter etter bruk
Immedia SatinSheet System reduserer friksjonen mellom
brukeren og underlaget.
• Forflytning av pasienter kan dermed gjøres med
minimal belastning på pleierens rygg og
nakke. Slik kan arbeidsrelaterte
skader også reduseres.
• Samtidig reduseres også
skyvkreftene og slik reduseres
risikoen for liggesår

ONLINE
INSTRUKSJON!

Lær mer ...
... om hvordan du bruker våre glidelaken i
vår nye animasjonsvideo

www.etac.no
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Posisjonering - Liggende

Immedia SatinSheet System - Glidelaken
Et komplett glidelaken-system for vending og posisjonering
Immedia SatinSheet System kan anvendes på brukere med ulike funksjonsnivåer
fra den nesten selvstendige bruker til den helt hjelpeavhengige bruker. Vi har
nedenfor inndelt brukerne i tre funksjonskategorier: Selvstendige brukere, delvis
hjelpeavhengige brukere og helt hjelpeavhengige brukere.

Selvstendige brukere
Immedia glidelaken hjelper selvstendige brukere som
har noe nedsatt mobilitet til å snu seg i sengen. Det
har et lav-friksjons satengområde i midten som gjør
det enklere å bevege seg fra side til side.
2-veis glidelaken leveres i tre størrelser.

Delvis hjelpeavhengige brukere
Delvis hjelpeavhengige brukere krever noe hjelp til
å forflytte seg i sengen. De kan ofte bruke armer,
ben og løfte hodet, men har problemer med å flytte
kroppen. Med et 2-veis glidelaken kombinert med
stikklaken kan en eller to pleiere reposisjonere en
pasient sideveis i sengen uten å overbelaste muskler
og ledd.

Helt hjelpeavhengige brukere
Den helt hjelpeavhengige bruker har behov for hjelp
ved alle forflytninger i sengen. 2-veis glidelaken Midi
eller Maxi, i kombinasjon med 4-veis glidelaken er
en kombinasjon som gjør det enkelt for to pleiere
å reposisjonere brukeren i alle retninger uten å
overbelaste bevegeapparatet unødig.
SatinSheet System - Glidelaken bidrar også
til å forebygge liggesår, fordi det muliggjør
mikrobevegelser i sengen uten at skyvekrefter
påvirker huden.

anbefalt
bruk!

1. Med 4-veis glidelaken kan to pleiere forflytte
pasienten høyere opp i sengen med minimal belastning
på rygg og nakke.
Det er enkelt å anvende, siden det alltid er tilgjengelig i
sengen.

2. Reposisjonering sideveis i sengen gjøres enkelt
ved at en pleier drar i lakenet og den andre skyver.

Tips!
For å unngå rotering av ryggen når brukeren skal
forflyttes i sengen, stå i gangstående men påse at
samme sides fot og hånd er i fremre posisjon f.eks.
høyre hånd, høyre ben.
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Plassering av glidelaken
Illustrasjonene nedenfor viser hvordan du plasserer brukeren på ulike varianter. av glidelaken

Mini

Midi

Maxi

Kombinasjonen av et 2-veis glidelaken med
et stikklaken gjør det enklere for pleierene å
snu brukeren i sengen. Friksjonen reduseres
i to retninger.

Dobbel

Ved å kombinere et 2-veis glidelaken
underlag med et 4-veis glidelaken reduseres
friksjonen i fire retninger.

Anbefalte kombinasjoner av 2-veis glidelaken med stikklaken og 4-veis glidelaken
Retning med
redusert
friksjon

2-veis 2-veis Mini
glide- IM4108S
laken
IM4133S
Stikklaken
eller 4-veis
glidelaken
Kun 2-veis
glidelaken

2-veis Midi

2-veis Maxi

2-veis Maxi

2-veis Maxi

IM4119S

IM4114S

Fit

Corner

eller

eller

IM4112S

IM4107S

IM4113S

IM4180S

I/A

I/A

I/A

2-veis
Dobbel
IM4122S

Stikklaken
IM4116S

I/A

I/A

I/A

I/A

4-veis Maxi
IM4121S

I/A

I/A

4-veis
In2Sheet
IM4110S

I/A

I/A

eller
IM4118S
4-veis Midi
IM4115S

I/A = Ikke Aktuelt
www.etac.no
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Flere gode grunner til å velge Immedia SatinSheet System
• Unikt materiale: Lav friksjon når brukeren forflyttes sideveis, og høy friksjon ved opp / ned
bevegelse for å hindre at man sklir ned i sengen.
• Materiale med høy friksjon langsgående for å hindre at brukeren sklir ut av sengen.
• Striper indikerer gli-retningen.
• Alltid tilgjengelig i sengen.
• Kan anvendes på brukere med forskjellige funksjonsnivåer fra en selvstendig til en helt
avhengig bruker.

Bruksområder
• Vending i seng
• Posisjonering i seng
• Flytte høyere opp i seng

beskrivelse

bxL

Immedia 2-veis glidelaken

Cm

~ Mini 2-veis (glideflate 60 x 105 cm)
~ Mini 2-veis (glideflate 70 x 105 cm)
~ Midi 2-veis (glideflate 60 x 140 cm)
~ Midi 2-veis (glideflate 70 x 140 cm)
~ Maxi 2-veis (glideflate 70 x 200 cm)
~ Maxi 2-veis Corner (glideflate 65 x 200 cm)
~ Maxi 2veis Fit (glideflate 70/90 x 200 cm)
~ Dobbel 2-veis (glideflate 60 x 200 cm)
~ 2-veis (glideflate 96 x 200 cm)
Immedia stikklaken
~ Draw Mini
~ Draw Midi
Immedia 4-veis glidelaken
~ Midi (satin 147 x 140 cm)
~ Maxi (satin 147 x 200 cm)
~ In2Sheet 4-veis (satin 70 x 85) m/festestrikk
SetT• Immedia glidelaken og stikklaken
~ Midi 70 glidelaken sett– inkl. IM4113S + IM4118S
~ Mini glidelaken sett – inkl. IM4108S + IM4116S
~ Maxi glidelaken sett – inkl. IM4114S + IM4118S
~ Maxi FIT 4-veis sett – inkl. IM4112S + IM4115S
~ Midi 4-veis sett – inkl. IM4113S + IM4115S
~ Midi 60 stikklaken – inkl. IM4119S+IM4118S
Immedia glidelaken
~ Putevar

195 x 105
195 x 105
200 x 140
200 x 140
200 x 200
85 x 200
90 x 200
280 x 200
230 x 200

HMS nr.

164196

art. nr.

IM4133S
IM4108S
IM4119S

164199
164201
164202
164195

IM4113S
IM4114S
IM4107S
IM4112S
IM4122S
IM4180S

200 x 100 164197
200 x 140 164800

IM4116S
IM4118S

200 x 140 164198
200 x 200
85 x 90

IM4115S
IM4121S
IM4110S

Se over
Se over
Se over
Se over
Se over
Se over

164204
164203
164205

IM4200S
IM4201S
IM4202S
IM4203S
IM4204S
IM4205S

60 x 70

164213

IM4117S

Spesifikasjoner
Materialer 60 % bomull / 40 %
polyester
Satin: Polyester
Immedia
DrawSheet/
stikklaken

Immedia 2-veis
glidelaken
Maxi Fit

Immedia
glidelaken 2-veis
Maxi Corner

Immedia 2-veis
glidelaken Maxi
corner sammen
med 4-veis
glidelaken

vaskeinstruksjoner
stryking forbedrer glideevnen.
Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.
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