EasySlide

Manual - Svenska

SystemRoMedic

TM

50x60cm/20”x24”

25x60cm/10”x24”

50x70cm/20”x28”

SWL: 300 kg/660lbs

EasySlide används för vändning i säng, överflyttning mellan säng och rullstol/toalett samt högre upp i säng.
EasySlide är utformad som en cylinderformad vadderad matta med ett friktionsreducerandematerial på insidan.
SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av
förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.

Kontroll av funktion
Visuell inspektion

				

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är
hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall
produkten kasseras.

Läs alltid manualen
Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.
Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.
Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Manual no: 813 Ver. 5 131202

Test av friktion
Testa EasySlides friktion genom att rulla den och var uppmärksam på
hur lätt den glider. Om möjligt, jämför med en ny EasySlide.

Placering av EasySlide
Placera EasySlide under halva stussen alternativt skuldran. Vid förflyttning lutas hela kroppstyngden över på glidmattan.
Dra i nedre delen av glidmattan för borttagning.

Användning av EasySlide
1. EasySlide kan med födel användas vid överflyttningar till och från rullstol. Komplettera
gärna med en EasyGlide.

1
2. EasySlide kan användas under skuldrorna som ett friktionsreducerande hjälpmedel för
att underlätta förflyttning högre upp isäng.

2
3. EasySlide kan användas under höfterna för att underlätta förflyttning i sidled.
Aktiva brukare kan själva använda EasySlide men används också av medhjälpare för
mindre aktiva brukare.
3
4. Vid överflyttningar mellan säng/brits och duschvagn skall aldrig glappet vara större än
5 cm.
Obs!
Kom ihåg att alltid låsa hjulen.
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5. Var försiktig och noggrann med att aldrig lämna EasySlide kvar under brukaren samt
placera dem för nära kanten så de glider ner på golvet.
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M A N U A L SystemRoMedic

Material:
Polyester, polyamid, microfiber

Skötselråd:

Använd inte sköljmedel.
Undvik torktumling för ökad

Läs på märketiketten.

livslängd.

Modell Storlek

Skyddsfodral

Engångsskydd

Kombination

2010

50 x 60

2051

2055

2030 = 2020 + 2051

2015

25 x 60

2020

50 x 60 (microfiber)

2051

2055

2011

50 x 70

2052

2021

50 x 70 (microfiber)

2052

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett
distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår
hemsida www.handicare.com
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