
Transferbrædt
Transferbrædt fremstillet i  kraftig 6 mm hvid Polypropylen eller PVC. Grundet den lave gnidningsmodstand
lettes forfytning fra f.eks kørestol. Transferbrædt kan belastes med op til 130 kg (ved max. afstand på 20 cm)

Polypropylenbrædt leveres i 2 størrelser: 650 x 245 x 6 mm (L x B x H) eller 800 x 245 x 6 mm (L x B x H). 
PVC brædtet fås kun i størrelse 800 x 245 cm.

PT1a. Transferbrædt af Polypropylen PT1b. Transferbrædt af PVC

Drejesæde standard

P6. Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.
Diameter 45 eller 50 cm. 

Drejesædet består af 2 slags forskellige textiler, der er
forbundet  på  midten.  Indersiden  er  glat,  og  derved
gøres  det  lettere  at  dreje.  Undersiden  har  en
skridsikker  belægning.  Sædet  kan anvendes i  en bil,
eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 45 eller 50 cm.
Max. Belastning: 100 kg. 

Drejesæde ”Magic Turn”

PT2. Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.
Diameter 37 eller 44 cm. 

Drejesædet består af 2 slags forskellige textiler, der er
forbundet på midten. ”Magic Turn” drejesædet er med
ekstra komfort, idet polstringer er tykkere, ligesom det
drejer  extra  let.  Undersiden  har  en  skridsikker
belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt
hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 37 eller 44 cm.
Max. Belastning: 130 kg. 

Drejeskive "Magic Turn"

PT3. Drejeskive med skridsikker underside. 
Diameter Ø 37 cm. 

Mobilex drejeskive består af 2 slags forskellige textiler,
der er forbundet i midten. Indersiden er glat, og derved
gøres det lettere at dreje.  Undersiden er  belagt med
skridsikker  belægning.  Drejeskiven er  en  hjælp  f.eks.
med forfytning stående fra kørestol til seng.

Kan også bruges i  vådrum, da såvel  oversiden samt
undersiden har anti-skrid belægning.

Diameter: 37 cm.
Max. Belastning: 130 kg. 
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Omlejring hjælpemidler

Glidelagen

PT4. Glidelagen PT5. Glidelagen med håndtag

Glidelagenet  har  på  begge  siden  en  ekstremt  lav
friktion,  og  derved  minimeres  friktionen  som
overføres af patienterne. 

Det endeløse glidelagen fås i 3 størrelser.
Max. belastning: 250 kg.

Glidelagen med håndtag hjælper ved positionering
af siddende eller liggende patienter eller fytning af
liggende  patient,  for  eksempel  fra  sengen  til  en
båre.  Bl.a.  ved  anvendelse  af  to  glidelagen lettes
placering af løftesejl under patienten.

Leveres i størrelse 100 x 200 cm
Max. belastning: 130 kg.

Ensrettet glidemåtte Transferhandsker

PT6. Ensrettet glidemåtte PT7. Transfer handsker

Ensrettet glidemåtte er en glidemåtte der forhindrer
brugerne i at glide fremad i kørestolen.

Leveres i størrelse: 45 x 50 cm

Transferhandsker giver på en nem måde mulighed
at  føre  hånden  ind  under  patienten  i  forbindelse
med forfytninger.

Leveres i størrelse 50 x 20 cm
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