
Forflytningshjelpemidler 



Glidelaken 2-veis

Standard modell som legges oppå det vanlige 
lakenet som et stikklaken. 

  Glideflate B 60 x L100 cm 
  Totalmål B 210 x L 100 cm 
  Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

1511732

Glidelaken lang

Lang modell som legges oppå det vanlige lakenet 
som et stikklaken.

  Glideflate B 60 x L 140 cm 
  Totalmål 210 x 140 cm 
  Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

1084

Slidemaster Elastic medium

Glidepute (slide) som legges under hofte/rygg og 
forenkler vending i seng og sittende og liggende 
overflytning.

  Unike glidegenskaper 
  Tynt polstret for å forebygge varme 
  Forebygger soppdannelse 
  Allergiforebyggende egenskaper 
  Lang holdbarhet 
  Lav vekt (740 g) 
  Kan leveres med trekk som kan vaskes på 95   

    grader 
  Størrelse L 100 x B 60 cm

Artikkelnummer

1511784

Master Grip medium

Polstret flytte- og håndteringsbelte med runde, 
grepsvennlige håndtak.

  Former seg mot bruker og gir god komfort 
  Forlenger hjelperens armer 
  Fremmer gode arbeidsstillinger 
  Anti-skli-innside 
  Grepsvennlige håndtak 
   Lang holdbarhet

Artikkelnummer

1511693



Antisklimatte, metervare

Antiskli-matte som leveres i metermål. Brukes 
under sittepute i stol, som underlag for brukerens 
ben i seng, til gulv på bad med mer.

  Bredde: 80 cm 
  Vekt: 120 gram

Artikkelnummer

1540563

Dreietårn 8110

Regulerbart dreietårn til forflytning av personer 
fra leie til leie. Består av 2 avstivede skiver 
som dreier friksjonsfritt mot hverandre. Selve 
dreieskiven er utstyrt med fotbrems. Dreietårnet er 
høyderegulerbart.

  Dreier 360 grader 
  Antiskli-materiale på oversiden og undersiden 
  Står støtt på gulvet 
  Lav egenvekt 
  Leveres med hjul for enkel håndtering 
  Høyde 104–119 cm 
  Dreieskrive: 41 cm 
  Knestøtte regulerbar: 34 +/- 5 cm 
  Maks. brukervekt: 150 kg 
  Vekt: 9500 gram

Artikkelnummer

1536874

Turn Master glidepute

Justerbar dreiepute som brukes til å dreie inn på 
sengekant, stolsete eller bilsete. Turn Master består 
av to runde polstrede puter som glir mot hverandre. 
Dreieputen er regulerbar og kan flytte bruker fra 
sengens kant og innover i sengen før puten dreies 
rundt.

  Ventilerende og behagelig sitteflate 
  Følger brukerens naturlige bevegelsesmønster 
  Dreier 180 grader 
  Diameter: 50 cm

Artikkelnummer

60110950

Master Stop small

Antiskli-matte som kan brukes under sittepute i stol, 
som underlag for brukerens ben i seng, på badegulv 
med mer.

  Størrelse B 40 x L 45

Artikkelnummer

1529238



Master Glide Flexi

Fleksibelt glidebrett for sittende overflytninger mellom 
seng og stol, stol og toalett etc. Bakkant kan bøyes 
opp og beskytter mot rullestolhjulet. Glidebrettet 
er avrundet i hjørnene for å få lavere vekt og lettere 
håndtering.

  Former seg mot underlaget og gir høy komfort 
  Unike glideegenskaper 
  Antiskli-materiale på undersiden 
  Avrundede hjørner og grepsvennlige håndtak 
  Lang holdbarhet 
  Størrelse: L 60 x B 35 cm, H 5 mm

Artikkelnummer

1544502

Nylon Master medium

Rørformet (to-lags) glidestykke av spesialfremstilt 
nylon som er glatt på begge sider. Til bruk ved 
opptrening eller for brukere som har behov for 
avlasting i forbindelse med gikt, bekkenløsning, 
hofteproblemer etc.

  Unike glideegenskaper 
  Meget robust 
  Enkelt å plassere og fjerne 
  Kan vaskes på 95 grader 
  Lang holdbarhet 
  Størrelse: L 80 x B 80 cm 
  Vekt: 170 g

Artikkelnummer

1511830

Master Glide Multi

Fleksibelt glidebrett for sittende overflytninger 
mellom seng og stol, stol og toalett etc. Bakkant 
kan bøyes opp og beskytter mot rullestolhjulet, 
fremre del kan bøyes ned.

  Former seg mot underlaget og gir høy komfort 
  Unike glideegenskaper 
  Antiskli-materiale på undersiden 
  Avrundede, grepsvennlige håndtak 
  Lang holdbarhet 
  Størrelse: L 60 x B 35 cm, H 5 mm

Artikkelnummer

1576826

Master sengebånd single

Lengdejusterbart sengebånd som festes i sengegavl 
(fotende). Forenkler oppreising og inn- og utstiging 
av seng samt forflytning til rullestol.

  1 håndtak med justerbar lengde 
  Størrelse: L 150 x B 5 cm

Artikkelnummer

1576827



Atlas Advance overflytningsplattform

Atlas Advance har to sentrale hjul med låsbare 
tvillingbremser og fire støttehjul på hjørnene slik at 
en kort forflytning kan foretas sikkert og enkelt. Den 
har fire ulike grep bruker kan gripe fatt i for støtte. 
Knestøttene kan justeres i høyde og bredde.

  Fire grep for bruker 
  Står støtt på gulvet 
  Regulerbar knestøtte 
  Antiskli-materiale på ståplaten 
  Støttebelter i tre størrelser (tilbehør) 
  Maks. brukervekt: 155 kg 
  Maks. høyde 115 cm 
  Maks. bredde: 57,9 cm

Artikkelnummer

1578539

Rotor Master dreieskive

Formstøpt dreieplate som plasseres under brukers 
føtter og anvendes for den selvhjulpne bruker; 
eksempelvis fra stol til stol, fra stol til seng eller 
fra rullestol til toalett. Rotor Master består av 
to sammensatte dreieskiver, som muliggjør en 
glidende rotasjon. 

  Sklisikkert materiale på under- og oversiden 
  Håndtak - praktisk for å bære eller oppbevare 

hengende 
  Diameter: 40 cm 
  Maks. brukervekt: 200 kg

Artikkelnummer

1544521

Master sengebånd hard

Sengebånd som festes i sengegavl (fotende). 
Forenkler oppreising i seng, og inn- og utstiging av 
seng. Gir også god støtte ved forflytning til rullestol.

  8 avstivede håndtak 
  Størrelse L 180 x B 10 cm

Artikkelnummer

1576828

Master Belt Multi forflytningsbelte

Master Belt Multi er et polstret forflytningsbelte 
med vertikale og horisontale håndtak som er runde 
og grepsvennlige. Beltet har regulerbar låsespenne 
for optimal tilpasning. Master Belt kan brukes ved 
sittende overflytning, hjelp opp og ned fra sittende 
og ved gåståtte og gåtrening.

  Grepsvennlige håndtak 
  Lav vekt og er behagelig for bruker 
  Fremmer gode arbeidsstillinger 
  Innside i sklisikker velour

Artikkelnummer

S: 1550788
M: 1550789
L: 1550790
XL: 1550791



Støttepute vinklet

Støttepute med avtagbart og vaskbart trekk av 
flammehemmende, pustende og elastisk PU-belagt 
polyester. Puten er av viskoseelastisk skum. Er behagelig 
mot brukeren samtidig som den virker avstivende og gir 
god støtte. Puten har et sklisikkert belegg på undersiden, 
som gjør at den ligger stabilt mot underlaget.

  Støtter godt  
  Gir høy komfort  
  Sklisikker underside  
  Lang holdbarhet  
  Størrelse: L 41 x H 14 x D 30 cm

Artikkelnummer

60110953

Forflytningsduk

Forflytningsduk med gode glideegenskaper.

  Lengde: 10 m 
  Bredde: 160 cm 
  Vask 80 grader

Artikkelnummer

1553117
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Slide Master

Rørformet polstret glidepute i nylon. Slide Master 
har håndtak og kan brukes i kombinasjon med 
glidebrett. Anvendes til forflytninger, for eksempel 
for å komme høyere opp i seng eller ved vending i 
seng. Kan også brukes ved gjenopptrening.

  Reduserer friksjon slik at shear minimeres 
  Enkel å plassere og fjerne 
  Minsker arbeidsbelastningen for personalet 
  Mange anvendelsesmuligheter  
  Lang holdbarhet  
  Størrelse: L 30 x B 60 cm 

Artikkelnummer

60110952


