
www.etac.noImmedia Manuelle Forflytningshjelpemidler40

Spesialløsninger

Immedia slingon
glIdElakEn For aPPlISErIng av løFTESEIl og PoSISjonErIng

Immedia Slingon er konstruert for enkel applisering 
av seil i seng på brukere som av ulike årsaker ikke kan 
vendes på siden for tradisjonell applisering. Slingon 
består av to separate Multiglide-glidestykker med 
ultralav friksjon. de holdes sammen av trykknapper 
i hjørnene, og har håndtak langs sidene. Slingon er 
et ideelt hjelpemiddel for meget immobile brukere 
som trenger hyppige løft, tunge brukere eller brukere 
som ikke bør vendes ved applisering av seil. I tillegg 
kan det anvendes som et tradisjonellt glidelaken ved 
reposisjonering  i seng. 

Slingon plasseres under brukeren ved hjelp av en 
enkel foldeteknikk, enten ved applisering  
av seil eller for posisjonering. Seilet tres 
deretter mellom de to lagene av Slingon.

Ved legging av seil på store 
tunger brukere som fyller ut 
hele sengen, er det ofte svært 
begrenset plass til å vende 
brukeren på siden. Immedia 
SlingOn muliggjør legging av 
seil med brukeren liggende på 
ryggen.

Immedia SlingOn er den 
optimale løsning for 

applisering av seil uten å vende 
brukeren.
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Bruksområde
• legging av seil uten å vende brukeren 
• minimerer friksjon under friksjonspunktene 
• Vending
• Posisjonering 
• Flytte høyere opp i seng

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

Immedia slingon Cm materiale: nylon
~ Small 80 x 100 173567 im437/S StroPPer: Polyester
~ medium 80 x 170 im438 trykknapper

   ~ large 120 x 150 173568 im437

VaskeanVIsnIng
kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel 
ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

1. Fold sammen Immedia SlingOn fra 
den korte siden i 20-30 cm trinn. Fold 
ut SlingOn under brukeren i etapper. 
Det er viktig å at begge hjelpere drar 
i SlingOn samtidig.

2. Når Immedia SlingOn er på plass, dras seilet inn under 
brukeren mellom de to lagene av SlingOn, fra hodeenden 
mot setet i små steg. Når seilet er på plass, fjernes den 
øverste delen av SlingOn. Brukeren kan nå løftes med 
personløfter. 

Tips!

Bruk immedia Slingon som tradisjonelt glidelaken. 
De to delene er utstyrt med håndtak for å gjøre 
reposisjonering lett.  
immedia Slingon kan også foldes ut under brukeren 
fra knenivå og mot hodeenden. 

aNbEfaLT 
bRUK!
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