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twinsheet4glide system
Immedia TwinSheet4glide er en todelt overmadrass egnet til vending 
og posisjonering av inkontinente brukere med sterkt redusert 
mobilitet. Passer også for brukere med demens eller for de som 
føler seg utrygge, har hjerneskade, smerter, trykksår eller er tunge. når 
TwinSheet4glide anvendes sammen med en personløfter kan den nederste 
delen kobles fra når brukeren ligger på siden, slik gis det bedre tilgjengelighet 
for pleie av trykksår, hygiene, påkledning og skifte av sengetøy.

Immedia twinsheet4glide og twinsheet
En koMPlETT løSnIng InTEgrErT I SEngEn For InkonTInEnTE  
BrUkErE

Immedia  
Komplett 2 – delt 

TwinSheet4Glide system 
inkludert nylon laken. 

Immedia  
4WayGlide med  

TwinSheet system 
for pleie og vending av tunge 

inkontinente brukere.

Posisjonering - liggende

Bruksområder
• Vending og posisjonering
• Støtte for brukere i sideleie
• Personlig hygiene, sårpleie og påkledning 
• Flytte høyere opp i seng (twinSheet4glide)
• liggende forflytning (twinSheet4glide)
• kan brukes i kombinasjon med personløfter

Immedia twinsheet system
Immedia TwinSheet er et todelt inkontinens vendelaken med håndtak. det er 
plassert på toppen av en 4Wayglide, eller liknende systemer. TwinSheet er 
egnet til å snu tunge brukere med trykksår, brukere som er vanskelig 
å vende og brukere som er smertefølsomme. TwinSheet kan festes 
til en løfter for å vende brukeren, eller for å holde brukeren i 
sideleie under pleie i seng - hygiene, sårpleie, etc.

Immedia twinsheet toPP: Polyester
~ topp med absorberende underlag 150 x 85 59.1 x 33.5 164209 im150/75 mellomSkikt: 80% polyester / 20% viscose
~ Bunn med absorberende underlag 150 x 85 59.1 x 33.5 164208 im150/85 SPerreSkikt: Polyuretan

sett – Immedia twinsheet låS mellom toPP- og BUnnDel: Velcro
~ komplett madrass sett – inkludert im150/75 + im150/85 im4306 BakSiDe: Polyester, blå

~ komplett 2x Bunn sett– inkludert im150/75 + 
2xim150/85

im4310 HånDtak: Polyester

VaskeanVIsnIng  ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel aBSorBeringSeVne: 2000ml/m²
del..

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

ImmedIa twinsheet4glide Cm glidemadrass
~ toppdel 150 x 75 im150/75n toPP mikroFiBer: Polyester
~ Bunndel overmadrass 150 x 140 165929 im150/140n mellomSkikt:: 80% polyester / 20% viskose
~ lang udelt overmadrass 150x200 im150/200n
~  lPl nylonlaken med nS-lås, nS-sider 85 x 200 im85/200lPlnS SPerreSkikt: Polyuretan
~ lPl nylonlaken med nS-lås 85 x 200 im85/200lPl trekk: Polyuretan
~ lPl nylonlaken – 3xnS-lås, nS-sider 85 x 200 im85/2003lPl BakSiDe: nylon

tILBeHør– Positioning Wedge HånDtak: Polyester
~ Sklisikkert trekk 30 x 20 x 53 170036 im53nS aBSorBeringSeVne: 2000ml/m²
~ Sklisikkert trekk 30 x 20 x 80 173420 im53/80nS nylonlaken: nylon

sett – ImmedIa twinsheet4glide låSeSyStem: Polyuretan-dekket nylon
~ 1-lås sett : im150/75n + im150/140n + im85/200lPlnS im4312
~ 3-lås sett: im150/75n + im150/140n + im85/2003lPl im4314
~ topp- og bunndel, sett: im150/75n + im150/140n im4315

 


