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 Alla produkter samt artikelnummer hittar du i sortimentskatalogen i WebSesam. 

Glidbrädor 

Glidbräda Immedia E-board – Vikbar och Compact 

 

Artiklar: Glidbräda Immedia E-board Vikbar    33 x 75 x 0,6 cm 

 Glidbräda Immedia E-board Vikbar    33 x 60 x 0,6 cm 

 Glidbräda Immedia E-board Compact Small 20 x 45 x 0,6 cm 

Beskrivning: Immedia E-board vikbar: Med vikbar kant på långsidan. Kan vikas uppåt 
och nedåt. När kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul så att 
det lätt går att glida förbi. Vikningen ger brädan en styvhet och stadga 
vid förflyttningen. 
 

Immedia E-board Compact: En mindre och lättare glidbräda som enkelt 
kan tas med. Passar aktiva och självständiga brukare. 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

Glidbräda Immedia 3B-board, böjd  

 

 

Artiklar: Glidbräda 3B-board böjd 23 x 77 cm 

Beskrivning: Immedia 3B-Board är en stabil glidbräda med svängd form. Beroende på 
hur man vill hamna vid förflyttningen kan brädan vändas åt olika håll,  
t ex att man vill högt upp i sängen eller långt in i bilsätet. 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

Glidmatta 

Polstrad glidmatta Immedia GlideCushion 50 x 60  

Beskrivning: Immedia GlideCushion används vid vändning i säng, flyttning högre upp 
i säng samt vid förflyttning från säng till rullstol. GlideCushion kan 
användas självständigt eller med assistans. 
 
OBS! Bredd = öppen sida 
Storlek. B: 60 x L: 50 cm 

 

Max brukarvikt: 200 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

https://www2.etac.com/sv-se/
https://www2.etac.com/sv-se/
https://www2.etac.com/sv-se/


  2021-03-01 
 

Sortimentsöversikt Manuella förflyttningshjälpmedel 

Hjälpmedel Västerbotten 
090 – 785 93 65  Sida 2 av 3  

Vårdbälte 

SupportBelt  

 

 

Artiklar: SupportBelt Storlek XXS-XL 

Beskrivning: Immedia SupportBelt används som stöd och hjälp vid aktivering och 
förflyttning. De diagonala handtagen ger vårdaren möjlighet att få ett 
ergonomiskt grepp vid förflyttningen. 
 
Det är ett bra hjälpmedel när man ska hjälpa en brukare att resa sig 
eller sätta sig upp, erbjuda stöd vid gång eller vid förflyttning från säng 
till rullstol. SupportBelt har antihalkmaterial på insidan samt ett 
reglerbart spänne. 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

Vridplatta 

Vridplatta TurbTable 38 

 

Beskrivning: TurnTable kan användas för sittande förflyttning mellan rullstol och 
säng, toalett, stol eller fåtölj. Medhjälparen kan både styra och bromsa 
förflyttningen genom att ha halva foten på plattan. TurnTable är 
tillverkad med en gummiaktig antihalkyta. 

Max brukarvikt: 135 kg 

Leverantör: Handicare Sverige AB www.handicare.se  

Vridplatta med stöd 

Turner – Utgående produkt 

 

Beskrivning: Etac Turner är en vridplatta med stödhandtag som underlättar 
förflyttning mellan två olika sittpositioner. Det enda som behöver 
justeras är handtagshöjd och underbensstöd. 
 
Handtagshöjd: 79 - 125 cm 
Fotplatta diameter: 41 cm 
Fotplatta höjd: 13 mm 

 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

Turner Pro  

 

Beskrivning: Turner PRO fungerar bra på olika typer av golvmaterial inklusive mattor. 
De enda justeringar som behöver göras är att justera handtagshöjden 
och underbenstödets höjd. 
 

Handtagshöjd: 78 – 120 cm 
Fotplatta diameter: 40 cm 
Fotplatta höjd: 20 mm 

Max brukarvikt: 200 kg  

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

https://www2.etac.com/sv-se/
http://www.handicare.se/
https://www2.etac.com/sv-se/
https://www2.etac.com/sv-se/
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Överflyttningsplattform 

ReTurn 7500i 

 

Beskrivning: ReTurn7500i ger en aktiv uppresning och överflyttning till eller från 
säng, rullstol eller toalett. Kan även användas som ett hjälpmedel för 
positionering längre bak i rullstol eller stol. ReTurn7500i kan 
kompletteras med ReTurnBelt när det finns behov av mer stöd och 
stabilitet, till exempel när brukarens ståfunktion är osäker eller 
varierande. 
 

Handtagshöjd: 115 cm 
Bottenplatta: 68,5 x 57 cm 
Bottenplatta höjd: 4 cm 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör Handicare Sverige AB www.handicare.se 

Molift Raiser Pro  

Beskrivning: Molift Raiser Pro ger patienten möjlighet att använda sin egen 
muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det 
naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger patienten en trygghet 
genom hela förflyttningen. Molift Raiser Pro kan kompletteras med 
Trygghetsband med eller utan glidhylsa för att ge trygghet eller 
underlätta uppresning (se sortimentskatalogen i WebSesam). 
 

Handtagshöjd: 120 cm 
Bottenplatta 63x54 cm 
Bottenplatta höjd 3,5 cm 

 
Max brukarvikt: 170 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

Handstege 

Immedia BedString 

 

Beskrivning: Immedia BedString sängband med handtag används av den aktiva 
brukaren för att komma upp till sittande i sängen. Vid sittande i sängen 
kan brukaren ta tag i handtaget och luta sig framåt vid applicering av 
lyftsele, placering av huvudkudde eller vid påklädning. BedString har 
åtta handtag som sitter omväxlande på höger respektive vänster sida så 
att brukaren alltid har möjlighet att hitta ett bra grepp. 
 

Storlek: 8,5 x 170cm 
Antal handtag: 8 st 

Max brukarvikt: 150 kg 

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.se 

   

 
 
 

http://www.handicare.se/
https://www2.etac.com/sv-se/
https://www2.etac.com/sv-se/

