Immedia Positioning Wedge
Støtte- og posisjoneringsputer med sklisikkert materiale
Immedia Positioning Wedge gir støtte slik at brukeren ligger trygt på siden i hvilestilling eller
ved pleie, for at hjelperen skal unngå statiske arbeidsstillinger over lengere tid. Positioning
Wedge kan kombineres med 4WayGlide System, SatinSheet System, MultiGlide eller
andre glidelaken. Trekket er et sklisikkert Polyuretan materiale som bidrar til å holde
Positioning Wedge på plass, uavhengig av sengens overflate.

Bruksområde
• Støtte i ulike posisjoner
• Hvileposisjon
• Pleie og personlig hygiene
Immedia Positioning Wedge har en asymmetrisk
• Kan brukes alene eller i kombinasjon form. Snu på puten og bruk den vinkelen som
med andre posisjoneringshjelpemidler gir best støtte for brukeren.

Immedia MultiGlide Glove
MULTIFUNKSJONELT HJELPEMIDDEL FOR SMÅ FORFLYTNINGER
Immedia Multiglide Glove kan benyttes i mange
forskjellige forflytningssituasjoner. Med hansken er det
lettere å få hånden mellom brukeren og underlaget.
Små reposisjoneringsjusteringer, bevegelser og glatting
av laken er eksempler på aktiviteter som hanskene
er svært nyttig til, og som vil være mer skånsom for
både brukeren og pleieren. MultiGlide Glove kan også

brukes for forebygge trykksår, gjennom å redusere
friksjon og skyvkrefter (shear
forces).

Bruksområde
• Posisjonering
• Små reposisjoneringsjusteringer
• Håndsjekk av trykkfordelende
puter og madrasser

beskrivelse

bxL

Immedia Positioning Wedge
~ Small
~ Large
~ Trekk til Positioning Wedge, Small
~ Trekk til Positioning Wedge, Large

Cm
30 x 20 x 53
30 x 20 x 80
30 x 20 x 53
30 x 20 x 80

hms nr.

173420

art. nr.

IM53NS
IM53/80NS
IM5300NS
IM5300/80NS

Immedia Polstret
MultiGlide Hanske

Immedia
MultiGlide
Hanske av
vanntett nylon.

spesifikasjoner
Immedia Positioning Wedge
MATERIALE: Mykt skum
trekk: Nylon med PU-belegg, glidelås

Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel.
Immedia MultiGlide Glove
~ MultiGlide Glove vanntett nylon (1 par)

Cm
20 x 50

166630

IM35

~ MultiGlide Glove Polstret (1 stk)
VASKEANVISNING
Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

15 x 35

200199

IM8000701

www.etac.no

MultiGlide Glove, polstret
Innside: Nylon
utside: Nylon
MultiGlide Hanske, vanntett nylon
MATERIAL: Nylon med polyuretan belegg.

Immedia Manuelle Forflytningshjelpemidler
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