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Benämning Qorpus Vita Draglakan 

Varumärke Qorpus Vita 

Sanicare art nr 3090100G 3090140G 

Totalyta LxB cm 100x220 140x220 

Rekommenderas säng bredd, cm 90 90 

Max brukarvikt kg 220 

Färg Grå 

Antal produkter/förpackning, st 1 

Material  Polyester/ Bomull 

Tvättråd 
     

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

Antal tvättar (hushållstvätt – ej 
industritvätt) 

Ca 200 

Kasseras Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning 

Förvaring Rumstemperatur 

Övriga information Produkt innehåller inte PVC 

 

 
 

 

                                                                                                        

 

     
 

 

Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör 

förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering. 

Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet. Vid förflyttning låt 

bäddflikarna hänga ner på sidorna och ta tag i vingarna på vardera 

sidan för ett stadigt tag och en säker förflyttning. När positioneringen är 

avslutad stoppas bäddflikarna in under madrassen. Brukaren ska ligga 

direkt på draglakanet– inget ytterligare lakan behövs. 

Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan 

minskar risken för tryckskador. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt 

hjälpmedel för vårdpersonal. 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.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Se till att sömmar och material är 
hela och fria från skador. Vid tecken på 

slitage skall produkten kasseras. 
Produkten inte är avsedd att lyfta 

personer med. 

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

säkerhetskrav. 

 

 
Tillverkare: 
Sanicare AB 
Skreavägen 15 
311 44 Falkenberg 

   
OEKO-TEX® märket innebär 
att produkterna är tillverkade  

på ett miljövänligt sätt. 
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Bruksanvisning/monteringsanvisning Draglakan 

 

 Placera draglakanet ovanpå ett nerbäddat glidlakan(för att underlätta 

förflyttning i sidled). 

 Med ett stadigt tag draglakanet förflyttar man brukaren i sidled. 

 När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt 

madrassen med hjälp av vingarna. 

 Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs. 

 Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i 

säng för rätt funktion och säkerhet. 

   

     

    

                                      

                                                       Mått 140cm                                      

 


