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Glidelagen med glidedel - hvid 
Glidelagnet har en glidende overflade med lav friktion. Den lave friktion gør 
det lettere for borgerne at bevæge sig i sengen uden mange kræfter. 
Borgeren, som stadig af forskellige årsager har svært ved at ændre deres 
position eller flytte sig fra side til side, er glidelagnet en uvurderlig hjælp. Det 
lettere samtidig også hjælperen, når de skal dreje eller bevæge den 
sengeliggende borger og aflaster hjælperens skuldre og ryg. 

 
Produktnyhed! 
Glidelagnet er specielt vævet for at give øget stabilitet (længere holdbarhed). 
Glidelagnet kan derfor vaskes ved 90 grader ca. 200 gange uden at stoffet 
påvirkes. 

 
OBS! Glidelagnet er indlejret med ca. 10-12 cm mellem glidelagnet og 
kanten af madrassen. Dette er markeret med en langsgående syning, som 
er glidestop (slip-stop), der forhindrer borgeren i af glide ud at sengen, samt 

 

Varenavn Glidelagen med glidedel - hvid 

Varemærke Qorpus Vita 

Varenr. 310068 310070 310072 

Samlet areal LxB 100x200 cm 140x200 cm 200x200 cm 

Glidefladen LxB 100x60 cm 140x60 cm 200x60 cm 

Sengebredde 80-90 cm 

Maks personvægt 220 kg 

Farve Hvid 

Antal produkter, stk. 1 

Glideflademateriale Polyester 

Sengelagensmateriale Polyester / bomuld 

 
Rengøring 

      
Ved afføring eller blodpletter skal glidelagnet skylles i koldt vand så hurtigt som 

muligt 

Antal vaske Ca. 200 (husholdningsvask, ikke industrivask) 

Bortskaffelse / sortering Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger 

Opbevaring Stuetemperatur 

Øvrig information Produktet indeholder ikke PVC 
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Glideretning 

 
 
 
 

 
 

 

Instruktioner/korte oplysninger 
• Læg glidelagnet i sengen med glidefladen vendt opad. Glidelagnet fastgøres til 

sengen ved hjælp af vingerne og er indlejret med ca. 10-12 cm glidestop (slip-stop) 

på begge sider af sengekanten. 

• Produkterne er markeret med hvilken side, som skal indlejres i sengen for at sikre 

den korrekte funktion og sikkerhed. 

 
Glidelagnet skal placeres i sengen efter formålet, da størrelsen på glidelagnet 
afhænger af borgerens behov. 

OBS! Glidelagnet er markeret med glideretninger, samt hvilke sider af produktet, som 

skal være indlejret i sengen for at få den korrekte funktion og sikkerhed. 
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OBS! Produktet må ikke bruges til at løfte borgeren. Maks. personvægt 220 kg. 
 
 

 
Produktet 
overholder EU's 
grundlæggende 
sundheds-, 
miljø- og 

 
 

OEKO-TEX® betyder at 
produkterne er fremstillet på 
en miljøvenlig måde 

 
 

Sørg for, at syninger og materialer er komplette og 
ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. 
Vær opmærksom på, at der stadig er risiko for slitage. 
Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver 
bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med 
udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! 
Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. 
Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med 
genstande og enheder, der udsender høj varme 
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