Qorpus Vita Glidlakan
Qorpus Vita Glidlakan har en glidyta med låg friktion. Den låga friktionen
underlättar för patienterna att med liten kraft själv förflytta sig i sängen.
Användare som fortfarande kan men av olika anledningar har svårt att ändra
position eller förflytta sig från sida till sida då är glidlakanet en ovärderlig
hjälp. Det underlättar också för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning
av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.
Produktnyhet! Glidytan är specialvävd för att ge en ökad stabilitet i
produkten samt att materialet klarar av att tvättas i 90grader, 200ggr utan
påverkan på tyget!
OBS! Glidlakanet bäddas in med ca 10-12cm mellan glidyta och madrassens
kant, detta markeras med längsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp
för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det förhindrar
även att brukaren sätter sig på sängkanten och glider ner på golvet.
Benämning

Qorpus Vita Glidlakan

Varumärke

Qorpus Vita

Sanicare art nr

2060100

2060140

2060200

Totalyta LxB cm

100x200

140x200

200x200

Liggytan LxB cm

100x60

140x60

200x60

Sängbredd cm

90

Sanicare art nr

2075100

2075140

2075200

Totalyta LxB cm

100x220

140x220

200x220

Liggytan LxB cm

100x75

140x75

200x75

Sängbredd cm

105

Sanicare art nr

2095100

2095140

2095200

Totalyta LxB cm

100x240

140x240

200x240

Liggytan LxB cm

100x95

140x95

200x95

Sängbredd cm

120

Max brukarvikt kg

220

Färg

Vit/vit

Antal prod/förp st
Material glidyta

1
Polyester

Bäddflikar

Polyester / bomull

Tvättråd

Vid avförings- eller blodfläckar bör lakanet snarast sköljas i kallt vatten

Antal tvättar (hushållstvätt, ej
industritvätt)
Kasseras
Förvaring

Ca 200
Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Rumstemperatur

Övriga information

Produkt innehåller inte PVC
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Bruksanvisning och råd vid användning
Glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för
personer med smärta eller nedsatt
rörelseförmåga. Glidlakanet har ett blankt
mittparti med mycket låg friktion. Denna
glidyta gör det lättare att ändra ställning i
sängen – på egen hand eller hjälp av
vårdare. Friktionen minskas vid förflyttning i
sidled. I den andra riktningen ger glidytans
material och utformning en högre friktion.
När man använder Glidlakan underlättas
minsta lägesförändring och det medför att
blodförsörjningen ökar till utsatta
kroppsdelar.

Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar
att användning av glidlakan minskar risken
för tryckskador. Belastningen på ryggar och
axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att
vändning av patient kan utföras på ett
kraftbesparande sätt för vårdaren och ett
skonsamt sätt för patienten. Glidlakanet
lämpar sig mycket väl inom t.ex.
sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och
hemvård.
Även gravida kvinnor och personer med
rygg– eller höftproblem har stor nytta av
glidlakan.

Placering i säng vid olika längder på glidlakanet för förflyttning i sidled!
OBS! Glidlakanet är markerat med glidriktning samt vilken sida produkten skall
bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

Glidriktning

100cm

140cm

200cm

OBS! Produkten får ej användas till att lyfta brukaren med. Max brukarvikt 220kg

Se till att sömmar och material är hela och fria
från skador. Vid tecken på slitage skall produkten
kasseras.
Observera att det fortfarande finns en risk för
urglidning, efter varje avslutad
förflyttning/positionering görs en riskbedömning om
andra säkerhetsåtgärder måste vidtas!

Produkten
uppfyller EU:s
grundläggande
hälso-, miljö- och
säkerhetskrav.

Tillverkare:
Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

OEKO-TEX® märket innebär att
produkterna är tillverkade
på ett miljövänligt sätt.
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