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Qorpus Vita kombinationset är ett Qorpus Vita draglakan och ett Qorpus

Vita glidlakan i kombination som möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering av
brukare för vårdpersonal. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet. Qorpus Vita kombinationset
är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal då belastningen på ryggar och axlar minskar.
Glidytans låga friktion tillsammans med draglakanet möjliggör att vändning av patient kan utföras på
ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.
Benämning
Varumärke
Sanicare art nr
Produkt innehåller
Totalyta
Glidyta
Färg
Material
Till sängbredd
Antal produkter/
förpackning
Max brukarvikt
Tvättråd

Qorpus Vita kombinationset
Qorpus Vita
8090100K
3090100G (Draglakan)
B220 x L100 cm
-

Grått
65 % Bomull, 35 % Polyester

2060100 (Glidlakan)
B220 x L100 cm
B60 x L100 cm
Vitt
50 % Bomull, 50 % Polyester

90 cm

1 st

*OBS! Glidlakanet bäddas
in med ca 10-12 cm mellan
glidyta och madrassens
kant, detta markeras med
längsgående söm. Detta är
ett så kallat glidstopp för att
användaren inte skall
riskera att glida ur sängen
och det förhindrar även att
brukaren sätter sig på
sängkanten och glider ner
på golvet.

220 kg

Vid avförings- eller blodfläckar bör sittskyddet snarast sköljas i
kallt vatten.

Antal tvättar (hushållstvätt, ej

Ca 200 st

industritvätt)

Textilåtervinning alt. brännbart avfall, Sorteras efter lokal
anvisning
Rumstemperatur

Kasseras
Förvaring
Övriga information

Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information
av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Bruksanvisning/monteringsanvisning




Bädda Qorpus Vita glidlakan i sängen med glidytan vänd uppåt. Qorpus
Vita glidlakan fixeras i sängen med hjälp av vingarna och bäddas in med ca
10-12cm *glidstopp på vardera sidan om sängkanten.
Glidlakanet är märkt med vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt
funktion och säkerhet.



Placera draglakanet ovanpå det nerbäddade glidlakanet (för att underlätta
förflyttning i sidled).



Med ett stadigt tag i draglakanet förflyttar man brukaren i sidled.



När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt
madrassen med hjälp av vingarna.



Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs.



Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i
säng för rätt funktion och säkerhet.
Art.nr. 8090100K

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.

*Certifikat nr står på produkten
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