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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

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

Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs med handtag ger en mycket låg friktion och möjliggör 

enkel och säker förflyttning sida till sida samt upp och ner i säng. Det kan användas enskilt eller 

tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan för ytterligare minskad friktion. Handtagen som sitter 

i sidorna kan användas som öglor tillsammans med personlyft vid vändning sida till sida och 

även som handtag vid förflyttning i sidled. Gliddraglakanet ska bäddas in under madrassen efter 

genomförd förflyttning. Används tillsammans med lyften endast för vändhjälp, FÅR EJ ANVÄNDAS 

FÖR LYFT AV BRUKARE. Mångårig erfarenhet inom vårdsektorn visar att användning av glidlakan 

minskar risken för tryckskador. Gliddraglakanet är även ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för 

vårdpersonal då det minskar belastning på rygg och axlar och möjliggör för en god ergonomi och 

arbetsmiljö. Glidytans låga friktion gör vändningar och förflyttningar skonsamma och 

kraftbesparande för både patient och vårdgivare.  

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Draglakan Art nr: 1051 

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 får ej 

användas till att lyfta personer med i lyft. Placeras ej 

i närheten eller i direkt kontakt med föremål och 

anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga 

produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt 

Läkemedelsverket. 

Symboler:  

 
Ingen PVC eller 

Latex 

 

Tvättråd 

 

Max brukarvikt 

 Produkten följer 

(EU) MDR 

2017/745 och 

2007/47/EG 

för medicintek-

niska produk-

ter.  

 
Art nr 1051 

Max: 220 kg 

Användaranvisning  

• Bäddas med glidytan nedåt mot ett befintligt glidlakan eller sängens 

vanliga lakan med bäddflikarna inbäddade under madrassen. 

• Lossa på bäddflikarna före initiering av förflyttning. 

• Efter genomförd förflyttning  ska gliddraglakanet fixeras genom att 

bäddflikarna åter bäddas in under madrassen. 

Benämning 
Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs med 

handtag    

Varumärke Qorpus Vita 

Art nr 1051 

Totalyta B220x L140cm 

Glidyta B146x L140 cm 

Till sängbredd 80-90 cm 

Färg Grå 

Antal produkter/förpackning 1 st 

Material  

Glidyta 

Bäddflikar 

Handtagsband 

 

100% Polyester 

50% Bomull, 50% Polyester 

100% Polyester (PES) 

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.  

*Certifikat nr står på produkten 

SRN SE-MF-000033314  
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