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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240 

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort Art nr: 1025, 1026, 1027, 1028 

Qorpus Vita glidörngott har en sida som består av en specialvävd duchesse 

tyg vilket har en mycket låg friktion. Glidytan gör det enkelt för användaren att 

själv vända på huvudet. Man kan även lägga glidytan mot sängen och 

huvudkudden kan glida upp och ner i sängen, eller mot ett glidlakan så blir det 

fyrvägsglid. Glidörngottet kan användas av vårdpersonal som ett hjälpmedel för 

att förflytta och positionera brukare.  

Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken 

på slitage skall produkten kasseras. Produkten är inte avsedd att lyfta 

personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål 

och anordningar som avger hög värme. Produkten ska inte användas till 

att sitta på, då fallskada kan ske. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta 

tillverkaren samt Läkemedelsverket. 

Varumärke Qorpus Vita 

Benämning 
Qorpus Vita glidörngott, 

B60xL50, smårandigt 

Qorpus Vita glidörngott, 

B60xL50, bredrandigt 

Qorpus Vita 

glidörngott, B60xL50, 

vitt 

 

Qorpus Vita 

glidörngott, 

B60xL50, rutigt 

Art nr 1025 1026 1027  1029 

Färg 
Smårandigt 

Vit/marinblå 

Bredrandigt 

Vit/marinblå 
Vitt  

Rutigt 

Vit/marinblå 

Info 
Vanligt glidörngott med 

glidyta  

Vanligt glidörngott med 

glidyta  

Vanligt glidörngott 

med glidyta  
 

Glidörngott som 

möjliggör fyrvägsglid. 

Mått B60 x L50 cm 

Antal produkter/

förpackning 
1 st 

Material  

Glidyta 

Baksida 

 

100% Polyester 

50% Bomull, 50% Polyester 

Antal tvättar Ca 200 st 

Kasseras Textilåtervinning alt brännbart avfall, Sorteras efter lokal anvisning  

Förvaring Rumstemperatur  

Övrig information Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.  

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

 

Tvättråd 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 Art nr 1025, 1026, 1027, 

1029 

 

Swereco AB 

Vagnvägen 4 

364 42 Lenhovda 

*Certifikat nr står på produkten 

SRN SE-MF-000033314  
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