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Bruksområde
• Brukere med svært redusert               
   mobilitet
• tunge brukere, brukere med    
   smerter og/eller trykksår
• Vending
• Posisjonering
•  Hjelp ved liggende forflytning 

mellom to horisontale flater
• kan brukes sammen med person-

løfter

Immedia 4Wayglide system
ET ForFlyTnIngSSySTEM For BrUkErE MEd BEgrEnSET EllEr IngEn MoBIlITET

Immedia 4Wayglide er et forflytningssystem som 
er integrert i sengen og dermed enkelt og effektivt 
å anvende. 4way glide er utviklet til bruk på svært 
immobile pasienter og pasienter med smerte- og/eller 
trykksårsproblematikk.  
Systemet består av et glidelaken som festes til sengen 
og en overmadrass. kombinasjonen av nylonlakenets 
og overmadrassens lave friksjon, gjør posisjonering, 
vending og forflytning i alle 4 retninger meget 
enkelt for pleiepersonalet. vending kan gjøres enten 
manuelt eller med bruk av personløfter.

Lås På Laken (LPL)
En stor utfordring med et forflytningssystem som 
integreres i sengen, er å hindre at pasienten sklir 
ned i sengen, spesielt når ryggdelen heves. Med 
den unike lPl funksjon på Immedia 4Wayglide, 
hindres pasienten i å skli ned i sengen, ved at 
lavfriksjonsmaterialet rundt setet enkelt kan fjernes. 
videre kan det enkelt replasseres slik at brukeren 
igjen kan posisjoneres, vendes og forflyttes

1. Med det unike 
LPL System kan 
lavfriksjonsmaterialet 
fjernes og gjøre det 
mulig for pasienten å 
sitte komfortabelt uten 
å skli ned.

2. Når pasienten 
skal posisjoneres, 
vendes eller forflyttes, 
deaktiveres LPL 
funksjonen slik at 
pasienten igjen har lav 
friksjon under setet.

3. Immedia 4WayGlide 
System kan nå brukes 
til f.eks. å reposisjonere 
pasienten høyere opp i 
seng.

4. Sideveis reposisjonering 
er også lett å gjennomføre 
med en eller to pleiere.

Posisjonering - liggende

Ved å bibeholde lav-friksjonsmaterialet under 
brukerens rygg når lPl funksjonen aktiveres under 
setet, kan brukeren fritt bevege overkroppen, slik at 
skyvekrefter unngås og trykksår forebygges!

Tips!

Overmadrassen til 4WayGlide er 
utstyrt med håndtak som kan 
festes til en løfter for å snu tunge 
eller passive pasienter.

aNbEfaLT 
bRUK!
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IM85/200LPLNS, 1 lås  

IM85/200LPL
IM85/2003LPLNS

3 låser

standard konfigurasjon av 
4 Wayglide system
Standard nylonlakenet har en unik 
lås På laken funksjon og sklisikkert 
materiale langs sengekanten.

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

ImmedIa 4WaygLIde LPL Cm oVermadrass, LPL og maxI

~ overmadrass, bomull/polyester 140 x 200 164211 im140/200lPl toPP: Polyester/bomull eller  
polyuretan

~ overmadrass, polyuretan 140 x 200 im140/200lPlg innSiDe: Polyester,  nettforsterkning 
(kun maxi) 

~ nylonlaken med nS-lås 85 x 200 im85/200lPl UnDerSiDe: nylon, antistatisk  
behandlet

~ nylonlaken - 3xnS-lås og nS-sider 85 x 200 im85/2003lPl HånDtak: Polyester
ImmedIa 4WaygLIde LPL maxI PolString: Polyester

~ glidemadrass, bomull/polyester 180 x 210 im180/200lPl nylonlaken: nylon
~ glidemadrass, polyuretan 180 x 200 im180/200glPl låS: nylon med PU-belegg
~ nylonlaken - nS-lås og nS-sider 110 x 200 im110/200lPlnS

tILBeHør  – PosItIonIng Wedge
~ med sklisikkert trekk 30 x 20 x 53 170036 im53nS
~ med sklisikkert trekk 30 x 20 x 80 173420 im53/80nS
~ trekk PU/bomull, hvit 140 x 220 im140/200PU

sett – ImmedIa 4WaygLIde LPL
~ Standardsett – inkludert im140/200lPl + im85/200lPlnS 164212 im4309
~ 3-lås-sett – inkludert im140/200lPl + im85/2003lPlnS im4300

VaskeInstruksjoner
kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel (polyuretan topp). 
ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

lPl lPl maxi

Standard overmadrass har en bomull/ 
polyester overside. håndtak på 
innsiden gir bedre grep og kan festes til 
en løfter.

alternativ nylonlaken
For større fleksibilitet har dette nylon 
lakenet en lås På laken funksjon på 
tre steder. det har også sklisikkert 
materiale langs sengekanten.

Immedia TwinSheet overmadrass har 
en integrert inkontinensoverflate. 
håndtakene på innsiden gir bedre 
grep og kan festes til en løfter. 
overmadrassen er todelt for  
å forenkle den personlige  
hygiene.  
(Se ytterligere detaljer på s. 14)

alternativ overmadrass
overmadrassen har en polyuretan overside. 
håndtakene på innsiden gir bedre  
grep og kan festes til en løfter.  
overflaten kan tørkes ren.

alternativer for 4Wayglide system
4Wayglide System består av to deler: Et nylonlaken og en 
overmadrass. nylonlakenet er festet til madrassen og over 
madrassen er plassert på nylonlakenet Immedia 

4WayGlide

IM140/200LPL

IM140/200LPLG
IM4315
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