
Säker 
och enkel 

Förebygger 
trycksår

EasySlide

EasySlide var det allra första hjälpmedlet i SystemRoMedic och sedan 1984 
har glidmattan, med stor framgång,  använts på sjukhus och sjukhem runt om 
i världen. Vårt eget unika glidmaterial, ULF (Ultra Low Friction), på glidmattans 
insida minskar friktionen och gör det möjligt för medhjälparen att, med ett ytt-
erst enkelt handgrepp och minimalt med kraft, förflytta brukare på i stort sett 
vilket underlag som helst. Helt utan onödiga lyft ger EasySlide en skonsam 
och bekväm förflyttning, både för brukare och för medhjälpare. Efter alla dessa 
år är EasySlide fortfarande det perfekta och mest populära hjälpmedlet för 
säkra och enkla överflyttningar och för positionering i säng.



EasySlide

Att kunna vända sig i sängen 
ökar livskvaliteten.

Enkla överflyttningar, både för 
brukare och för medhjälpare.

För liggande överflyttning - EasySlide 1030
För positionering 
och liggande överflyttning - EasySlide 1220

EasySlide (190 x 60) används primärt för liggande överflyttning, till 
exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, dusch-
vagnar, bårar eller liknande. EasySlide är också ett mycket effektivt 
hjälpmedel för vändning av brukare i säng eller på röntgen- eller 
operationsbord. Vårt eget unika glidmaterial, ULF (Ultra Low Friction), 
på glidmattans insida minskar friktionen och gör det möjligt för med-
hjälparen att, med ett ytterst enkelt handgrepp och minimalt med 
kraft, förflytta brukare på i stort sett vilket underlag som helst. Helt 
utan onödiga lyft ger EasySlide en skonsam och bekväm förflytt-
ning, både för brukare och för medhjälpare. 

• Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.

• Glidmaterialet ULF reducerar friktionen under brukaren.

• Skyddsfodral och engångsskyddsfodral finns som tillbehör.

• Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska  
 elektriciteten.

EasySlide (100 x 70) används i första hand till bara lätt vårdkrävande 
brukare som behöver kunna  vända och förflytta sig i sängen. Den 
passar bäst på ett strävt underlag. 

EasySlide minskar friktionen mot både skuldra och höft vilket, i sin 
tur, reducerar risken för trycksår. Tack vare de här egenskaperna är 
EasySlide mycket skonsam för smärtkänsliga brukare men även för 
medhjälparna som slipper tunga lyft. 

EasySlide främjar egenaktiviteten vilket ger ökad livskvalitet för bru-
karen.

• Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.

• Glidmaterialet ULF reducerar friktionen under brukaren.

• Skyddsfodral och engångsskyddsfodral finns som tillbehör.

• Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska  
 elektriciteten.



EasySlide

För positionering - EasySlide 1430 För positionering och sittande överflyttning - EasySlide 2020

Varje trycksår vi kan 
undvika gör livet lättare för 
sängbundna personer.

För positionering - EasySlide 1470

Försvinnande litet hjälpmedel 
som ger överraskande stora 
möjligheter.

EasySlide hjälper brukare att komma högre upp i säng.

EasySlide (140 x 90) används i första hand till normalviktiga per-
soner, med lätta till svåra funktionshinder, som har svårt att själva 
medverka vid vändningar. De här personerna ligger oftast perma-
nent i sängen varför det är viktigt att förebygga trycksår.  Detta gör 
EasySlide genom att minska friktionen mot skuldror, höft och huvud 
vid vändning samtidigt som det är lätt att vända brukaren så ofta 
som det behövs. EasySlide är mycket skonsam för smärtkänsliga 
personer och dessutom får medhjälparna en lättare arbetsdag tack 
vare färre tunga förflyttningar.

EasySlide (200 x 90) har extra mycket vaddering för att ytterligare 
minska riskerna för trycksår. Vadderingen fördelar trycket över hela 
kroppen och reducerar tryck, friktion och risken för skjuv mot de 
speciellt sårbara punkterna: skuldror, höfter, huvud och fötter. Den-
na version av EasySlide används i första hand till personer som är 
sängbundna, med svåra eller grava funktionshinder, ofta på inten-
sivvårdsavdelningar. Genom att minska friktionen under brukaren 
kan vändningarna utföras enkelt och smärtfritt för både brukare och 
medhjälpare. 

• Utsidan är gjord av mikrofibrer som är behagliga mot kroppen. Detta är  
 speciellt viktigt för brukare som ligger permanent i sängen och för brukare  
 med smärtor.

• Insidan är gjord av vårt unika glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som  
 minskar friktionen under brukaren och gör att det krävs mycket lite kraft för  
 att utföra en vändning.

• Dessa material är mjuka, behagliga och lätta och kan därför ligga permanent  
 i sängen.

• Glidmattan fästs med två eller fyra fästband så att den ligger rätt i sängen. 

• God hygien är en faktor som också bidrar till förebyggande av trycksår och  
 därför finns skyddsfodral och engångsskyddsfodral som tillbehör.

• Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska  
 elektriciteten.

• EasySlide för positionering finns i två längder: 140 cm och 190 cm.

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) och (25 x 60) är förträffliga hjälpmedel 
för vändning i säng, för positionering högre upp i sängen, för att 
komma ur sängen eller för överflyttning från säng till rullstol. 
EasySlide är ett litet, praktiskt hjälpmedel som uppmuntrar och ger 
stora möjligheter till aktivering. För medhjälparen innebär EasySlide 
att de onödiga lyften försvinner, vilket skonar både rygg och axlar. 
EasySlide är även ett smidigt hjälpmedel som gör det lättare, för 
gravida kvinnor med foglossning och ryggbesvär samt för personer 
med lätta funktionshinder, att själva kunna vända sig i sängen.

• Mjuk, vadderad utsida ger bekväma och skonsamma förflyttningar.

• Yttermaterialet finns i två varianter: polyester och mikrofiber. Polyester-  
 varianten är mindre känslig för smuts medan mikrofibervarianten är skönare  
 för en brukare som ligger länge på glidmattan.

• Glidmaterialet ULF reducerar friktionen under brukaren.

• Skyddsfodral och engångsskyddsfodral finns som tillbehör till EasySlide 
 (50 x 60) och (50 x 70).

• Det avtagbara skyddsfodralet har kolfiberinslag som minskar den statiska  
 elektriciteten.

• EasySlide för positionering och sittande överflyttning finns i tre storlekar.



Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200 
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.
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Art. nr.  Produkt   Beskrivning

1020  EasySlide   190 x 60 cm
1030  EasySlide (1020 + 1051)   190 x 60 cm, komplett

1051  Protective cover   Skyddsfodral för 1020, 1030
1055  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 1020, 1030, 2 x 50 st
1151  Protective cover   Skyddsfodral för 1120*, 1130*
1155  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 1120*, 1130*, 2 x 90 st

   *1120, 1130 EasySlide (100 x 60), har utgått ur sortimentet

1220  EasySlide  100 x 70 cm
1230  EasySlide (1220 + 1251)   100 x 70 cm, komplett
1420  EasySlide  140 x 90 cm, 2 fästband
1430  EasySlide (1420 + 1451)   140 x 90 cm, 2 fästband, komplett
1470  EasySlide   200 x 90 cm, 4 fästband
1480  EasySlide (1470 + 1481)   200 x 90 cm, 4 fästband, komplett

1251  Protective cover   Skyddsfodral för 1220, 1230
1255  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 1220, 1230, 2 x 90 st
1451  Protective cover   Skyddsfodral för 1420, 1430
1481  Protective cover  Skyddsfodral för 1470, 1480
1599  LockingStrap   Fästband, 1 par, reservdel för 1420, 1430, 1470, 1480

2010  EasySlide   50 x 60 cm, polyester
2020  EasySlide   50 x 60 cm, mikrofiber
2030  EasySlide (2020 + 2051)   50 x 60 cm, mikrofiber, komplett
2011 EasySlide  50 x 70 cm, polyester
2021 EasySlide  50 x 70 cm, mikrofiber
2015  EasySlide   25 x 60 cm, polyester

2051  Protective cover   Skyddsfodral för 2010, 2020, 2030
2052 Protective cover  Skyddsfodral för 2011, 2021
2055  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 2010, 2020, 2030, 100 st

Tillbehör

1085  WallRack   75 x 35 x 17 cm
 
WallRack är ett väggstativ som ger enkel och bekväm förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral.

PRODUKTSPECIFIKATION

EasySlide finns i flera olika versioner och storlekar för olika förflyttningssituationer och brukarbehov. EasySlide är tillverkad av mikrofiber 
(polyester i 2010, 2011, 2015) med vaddering av polyester och ULF (Ultra Low Friction), vårt eget unika glidmaterial. De flesta storlekar kan 
förses med ett utbytbart skyddsfodral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att rengöra. Engångsskyddsfodral av plast ger ännu 
bättre hygien och mindre tvätt. Allt sammantaget; efter alla dessa år är EasySlide fortfarande det perfekta och mest populära hjälpmedlet 
för säkra och enkla överflyttningar och för positionering i säng.

För liggande överflyttning

För positionering och 
liggande överflyttning

För positionering och sittande 
överflyttning

EasySlide 1030

EasySlide 1220 EasySlide 1430

EasySlide 1470

EasySlide 2020EasySlide 2015


