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1.

Glidlakan Leverantör: ETAC
Satin Sheet

SatinSheet 2D Midi
Egenskaper: Glidlakan som har en glatt yta av satin på mittpartiet som
underlättar vändning i säng genom att det ger nedsatt friktion under
höftpartiet och skuldrorna. På sidorna finns en yta av polyester/bomull
som ger högre friktion, en yta som bromsar vid sittande på sängkanten.
Välj glidyta efter sängbredd.
Fakta:
Max brukarvikt: 200 kg
Pris: 189 kr
Storleken (cm) är 200x140 med en glidyta i bredderna 60, 70, 85.
Finns också 230x140 med glidytan 96.

SatinSheet 2D Maxi Fit
SatinSheet 2D Maxi Corner

Egenskaper: Båda lakanen har en glatt yta av satin på mittpartiet som
underlättar vändning i säng. På sidorna finns en yta av polyester/bomull
som ger högre friktion, en yta som bromsar vid sittande på sängkanten.
Modellen Fit har dragsko och fästes under madrassen. Vid den nedersta
delen går glidytan över madrasskanten för att underlätta förflyttning av
benen i och ur sängen.
Modellen Corner har fäste i form av gummiband i hörnen.
Fakta:
Max brukarvikt 200 kg
Pris: 265 kr
Storlek
Fit 90x200 cm glidyta 70/90cm
Corner 85x200 cm glidyta 65 cm
Corner 105x200 cm glidyta 80 cm

Draglakan SatinSheet DrawSheet

Egenskaper: Draglakan utan glidyta. Kombinationen glidlakan och
draglakan ger möjlighet för en vårdare att hjälpa en brukare med viss
nedsatt funktion att vända sig i sängen.
Minskar friktionen i 2 riktningar.
Fakta:
Max brukarvikt 200 kg
Pris: 160 kr
Storlek
Mini 200x100 cm
Midi 200x140 cm

Gliddraglakan SatinSheet 4D

Egenskaper: Gliddraglakan med glidyta på undersidan. När
gliddraglakanet SatinSheet4D läggs på ett glidlakan skapas möjlighet till
förflyttning i alla riktningar. Lösningen passar för en brukare med mer
omfattande vårdbehov. Minskar friktionen i 4 riktningar.
Fakta:
Max brukarvikt: 200 kg
Pris: 350 kr
Storlek

Midi 200x140 cm satin 147 cm
Maxi 200x200 cm satin 147 cm

Inkontinensgliddraglakan In2Sheet 4D

Egenskaper: Inkontinensgliddraglakan med glidyta på undersidan.
När inkontinensgliddraglakan In2Sheet 4D läggs på ett glidlakan skapas
möjlighet till förflyttning i alla riktningar. Lösningen passar för en
inkontinent brukare med mer omfattande vårdbehov. Minskar friktionen i
4 riktningar.
Fakta:
Max brukarvikt 200 kg
Pris: 250 kr
Storlek

Mini 85x90 cm
Midi 120x140 cm

Gliddraglakan SatinSheet 4D med handtag

Egenskaper: Gliddraglakan med glidyta på undersidan. När
gliddraglakanet SatinSheet4D läggs på ett glidlakan skapas möjlighet till
förflyttning i alla riktningar. Lösningen passar för en brukare med mer
omfattande vårdbehov. Minskar friktionen i 4 riktningar. Kan används vid
förflyttningar i säng i kombination med lyft.
Fakta:
Max brukarvikt 200 kg
Pris: 505 kr
Storlek
200x140 satin 147x140 cm
200x200 satin 147x140 cm

2.

Glidtyg Leverantör: ETAC
Multiglide

Egenskaper: Är ett tunt tubformat glidtyg med mycket låg friktion på inoch utsida. Glidtyget är lämplig vid förflyttningar för att minska friktionen
under tryckpunkterna, till exempel förflyttning och vändning i säng,
mellan säng och rullstol. Kan även användas vid applicering av lyftsele.
Glidtyget ska tas bort då förflyttningen har genomförts. Finns i ett flertal
storlekar, välj den storlek som motsvarar ytan för minskad friktion.
Fakta:
Max brukarvikt 300 kg
Pris: 210 kr
Storlekar (öppen sida x stängd sida)
60x60 cm
72x70 cm
72x100 cm
72x130 cm
80x80 cm

3.Uppresningsbälte Leverantör: ETAC
Supportbelt

Egenskaper: Används som stöd och hjälp vid aktivering och förflyttning.
Uppresningsbältet är ett hjälpmedel för att hjälpa en brukare att resa sig
upp eller sätta sig, erbjuda stöd vid gång eller vid förflyttning från säng till
rullstol. Uppresningsbältet har antihalkmaterial på insidan samt ett
reglerbart spänne.
Fakta:
Max brukarvikt 150 kg
Pris: 219 kr
Storlekar XXS – S
M
L
XL

4 handtag
6 handtag
8 handtag
10 handtag

4.Överflyttningsplattform Leverantör: ETAC
Molift Raiser II

Egenskaper: Överflyttningsplattformen är anpassad för att ge en aktiv
förflyttning för brukare som kan stödja på benen.
Underbensstödet justeras med ett enhandsgrepp. Fotbromsen låses
dubbelsidigt. Ståplattan har en yta med antihalkeffekt.
Fakta:
Max brukarvikt 150 kg
Pris: 1995 kr
Bredd x längd x höjd
Tillbehör:
Trygghetsband med glidhylsa S/M
Trygghetsband med glidhylsa L/XL
Pris: 240 kr

58 x 63 x 120 cm

5.

Överflyttningsplattform med sittstöd
Leverantör: Gate rehab

Mover

Egenskaper: Överflyttningsplattform med sittstöd används när brukare
behöver lite mer stöd efter uppresning. Sittstödets plattor fälls ner och ger
stöd under förflyttning exempelvis mellan säng och badrum. Två låsbara
hjul. Fast underbensstöd. Ståplattan har en yta med antihalkeffekt.
Fakta:
Max brukarvikt 150 kg
Pris: 6970 kr
Bredd yttermått 64 cm
Bredd insteg 38 cm

6.

Stöd- och vändhandtag
Leverantör: Karo Pharma
Eva

Egenskaper: Är avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag
samt som skydd för att inte rulla ur säng. Går att montera på säng med
träram, metallram och/eller säng med resårbotten. Får ej monteras på
säng med spånsängram eller säng med medar. Bredden av sängramens
underkant bör vara 2,5 cm. Om sängen är utrustad med
förhöjningsklossar bör dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben.
Komplett produkt består av två artiklar, golvplatta (inkl fäste) samt bygel.
Standardfäste passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är
minst 14 cm.
Fakta:
Max brukarvikt 150 kg
Pris: 1925 kr (standarbygel), 2015 kr (hög bygel)
Höjd monterad, standard: 85 cm
Höjd monterad, hög: 97 cm
Bredd bygel 33 cm
Tillbehör:
Fäste för låg säng (passar säng med mått från golv till undersida säng
som är minst 11 cm)
Pris: 175 kr

