Madrasskydd:
Material: Tyg belagt med polyuretan. Svettas inte, vattentätt, känns behagligt, frasar inte, tvätt
95°C, kan torkas av, hållbart. BRANDSKYDDAT, SKYDDAT MOT SVAMP,
MÖGELSKYDDAT.
Lämpar sig väl även som utbytsöverdrag till en hygienmadrass.
Vi tillverkar alla storlekar.

Modell PS1
Med gummiband

Modell PS4
Med dragkedja

Kuddskydd:
Modell TS1
Material: se madrasskydd
Med flik

Räddningslakan:
Modell EL-2A
Läggs under madrassen.
Snabb och lätt att ta i användning samt lätt att dra i.
De små gummibanden håller kardborrbanden
snyggt på plats.
Material: Hal nylon med PU-beläggning.
Tvätt 80 °C, ingen presstorkning.
Storlek: 195 x 75 cm

Flyttmadrass:
Modell SP1
Används t.ex. för att flytta över patienten från
en säng till en annan eller till en duschbår.
Lätt att använda på grund av att den är hal.
Dessutom är materialet vattentätt så att det
går lätt att torka rent.
Material: Hal nylon belagt med
polyuretan + 2 cm skumplast inuti.
Tvätt 80°C, ingen presstorkning.
Storlek: 180 x 60 cm
Bruksanvisning: Två personer på olika sidor om sängen. Den ena vänder patienten på sidan och lyfter
samtidigt upp ena sidan av bäddskyddet, vändlakanet eller motsvarande. Samtidigt skjuter
den andra personen flyttmadrassen så långt under patienten som möjligt så att patientens
huvud befinner sig ovanpå flyttmadrassen. Patienten läggs tillbaka. Genom att hålla i
bäddskyddet drar den ena personen patienten upp på underlaget som befinner sig bredvid
sängen. Den andra personen lyfter i bäddskyddets andra ände. Patienten glider lätt på
underlaget. Flyttmadrassen avlägsnas till slut.

Förkläde:
Modell ES1
Material: se madrasskydd
Man svettas inte i det, och därför lämpar
det sig väldigt bra bland annat för badbiträden.

Haklappar:
Modell RS1
Material: Se madrasskydd
Storlek: 45x90 cm
Fästning med tryckknappar
En plastlist vid påsens kant som håller
påsen öppen hela tiden.

Modell RS2
Samma som i RS1, men påsen befinner sig på mitten.

Universalbälte:
Med en stoppning som kan torkas av
Mjukt, bekvämt att använda. Med snabblås.
Material: Se madrasskyddet + 2 cm skumplast

Separat grendel
Förhindrar patienten att glida ned från stolen.
Material: Se madrasskyddet + 0,5 cm skumplast

Sängbälte:
Modell LSK1 för händer
Det är mjukt och man svettas
inte i det, lätt att torka rent.
Material: Se madrasskyddet + 0,5 cm skumplast
Bredd 10 cm

Modell LSJ1 för fötter
Bredd 15 cm

Lyftlakan för duschbruk:
Modell NS1
Material: Nylon med PU-beläggning.
Tvätt 80°C, ingen presstorkning.
Storlek: 100 x 100 cm

Lyftduk:
Modell NL1

