Forflytning - Liggende

Immedia 2Move
Forflytningsbrett for liggende forflytning
Immedia 2Move forflytningsbrett blir brukt til å
bygge bro over åpninger og jevne ut høydeforskjellen
mellom to vannrette flater. Den brukes ved liggende
forflytning mellom senger, seng og dusjvogn, seng
til røntgenbord, båre til seng, osv. Den er enkel å
transportere og oppbevare.

Immedia 2Move
forflytningsbrett
inkl. nylon trekk.

Finnes i to lengder og bredder
2Move forflytningsbrett finnes i to lengder:
90cm og 180cm. Den lange modellen kommer i tre
utgaver: Smal sammenleggbar (50cm), smal ikke
sammenleggbar (50cm) og bred sammenleggbar
(70cm).
Det brede sammenleggbare brettet er egnet når
avstanden mellom liggeflatene er noe større.

Lavfriksjons trekk
Immedia 2Move brukes alltid i kombinasjon med
et lavfriksjons trekk som glir rundt på platen, dette
minimerer friksjonen og forenkler forflytningen. Fire
forskjellige typer trekk er tilgjengelig.

Engangstrekk på rull.

Med Immedia 2Move er forflytning
mellom to liggeflater trygt og
behagelig for pleier og bruker.
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anbefalt
bruk!

1. Plasser Immedia 2Move under
halvparten av pasientens kropp.
Plasser hodet og føttene til
pasienten på Immedia 2Move.

3. Når forflytningen er fullført,
fjernes 2Move platen.

2. Plasserer båren så nær sengen
som mulig. En pleier vipper og
skyver pasienten mot Immedia
2Move. En annen pleier trekker
pasienten mot båren.

Tips!
Bruk et laken eller en stikklaken mellom Immedia
2Move og pasienten for å redusere friksjonen
ytterligere og gi hjelperne bedre arbeidsbetingelser.

Bruksområde
• Bygger bro ved forflytninger mellom to liggende
flater
• Forflytning mellom senger
• Forflytning mellom seng og dusjvogn
• Forflytning mellom seng og båre, røntgenbord,
operasjonsbord

beskrivelse

bredde x Lengde

art. nr.

Immedia 2Move forflytningsbrett
~ Small
~ Large sammenleggbar
~ Large ikke-sammenleggbar
~ X-Large sammenleggbar
Trekk - Immedia 2Move
~ Nylontrekk til IM8050090
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8050090
~ Engangstrekk til IM8050090, rull - 150 stk
~ Nylontrekk til IM8050180 og IM8150180
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8050180 og IM8150180
~ Engangstrekk til - IM8050180 og IM8150180, rull - 75 stk
~ Nylontrekk, vanntett, til IM8070180
Immedia TransferMattress
~ mykt polstringstrekk til IM8050180 + IM8150180
Sett – Immedia 2Move
~ Large Std sett – inkludert IM8050180 + IM4044
~ Small Std sett – inkludert IM8050090 + IM4045

Cm
50 x 90
50 x 180
50 x 180
70 x 180

IM8050090
IM8050180
IM8150180
IM8070180

50 x 90
50 x 90
60 x 100
50 x 180
50 x 180
60 x 200
70 x 180
60 x 195
60 x 195

IM4043
IM4045
IM4031
IM4042
IM4044
IM4030
IM4046
IM60/195
IM60/195

Se over
Se over

IM4307
IM4308

Spesifikasjoner
2Move, forflytningsbrett
Topp: Nylon
Innside: Plywood
Håndtak: Polyester
2Move, trekk
MATERIALE: Nylon
2Move, engangstrekk
MATERIALE: Polyetylen

vaskeanvisning
forflytningsbrett: Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel.
NYLONTREKK: Vaskes som anbefalt. Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.
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