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Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd Art nr: 10391  

Inkoglid Hera är ett lakansskydd med handtag som har en undersida av 

lågfriktionsmaterial. Inkoglidet används till stor del av vårdpersonal som assisterar/

omvårdar brukare som har inkontinens och som även behöver positioneras eller 

förflyttas i sängen. Med hjälp av glidytan på baksidan samt handtagen kan inkoglidet 

även användas som ett draglakan. Inkoglidet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och 

en kärna av högabsorberande material. Inkoglidet är laminerat vilket gör det mycket 

starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten.  

Användaranvisning  

• Tvätta inkoglidet före 

användning för att aktivera 

absorptionsförmågan. 

• Placera inkoglidet i sängen 

med glidytan mot madrassen.  

• Då inkoglidet används som 

draglakan, ta ett stadigt grepp 

om handtagen vid förflyttning/

positionering.  

• Var noga med att Inkoglidet är 

anpassat efter sängens bredd. 

 

Observera att inkoglidet inte är till för 

att lyfta brukare med! 

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

på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns 

en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs 

en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten 

är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt 

med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/

tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. 
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Swereco AB 

Vagnvägen 4 

364 42 Lenhovda 

*Certifikat nr står på produkten 

Varumärke Absorba 

Benämning Absorba inkoglid Hera 

Art nr 10391 

Totalyta B110 x L90 cm 

Absorberande yta B110 x L90 cm 

Sängbredd 90 cm 

Absorptionskapacitet  2476 ml 

Antal produkter/förpackning 1 st 

Material  

Liggyta 

Absorptionsskikt 

Spärrskikt 

Undersidan 

Handtag 

 

100% borstad Polyester 

65% Polyester, 35% Rayon 

Polyuretan 

100% Polyester 

Kraftig Nylon 

Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt) 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.  
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