Productfiche
Glijdlaken
Een glijdlaken onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo
gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding
leggen of voor algemene positionering.
Transfers op deze manier uitgevoerd verminderen de fysieke belasting voor de hulpverlener en verhogen het comfort
voor de patiënt.

Multiglide SPU glijdlaken
MultiGlide SPU is vervaardigd uit sterk, lage frictie nylon, en wordt gebruikt bij
specifieke patiënten om een hygiënische en veilige transfer te verzekeren. Ook al is de
MultiGlide disposable kan het transferlaken meerdere malen gebruikt worden bij
dezelfde patiënt (SPU). Dit betekent dat was‐onkosten overbodig worden. De doos is
compact en kan op elke dienst op een centrale plaats komen te staan. De MultiGlide
SPU is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, buisvormig of als enkelvoudig laken. De
box bestaat uit 10 of 20 stuks (naar gelang de afmeting) individueel verpakte
MultiGlides SPU. De verpakking van de MutliGlide SPU is een hersluitbare zakje waar de
naam van de patiënt op genoteerd kan worden. De MultiGlide kan bij het ontslag van de
patiënt meegegeven worden naar huis.

Referenties:
Referentie

Omschrijving

TLSPU100100

Multiglide SPU 100x100 cm (2st/) 10 st/doos enkel

TLSPU12073

Multiglide SPU 120x73 cm 10 st/doos tubulair

TLSPU13090

Multiglide SPU 130x90 cm 10 st/doos tubulair

TLSPU145100

Multiglide SPU 145x100 cm 20 st/doos enkel

TLSPU20085

Multiglide SPU 200x85 cm 20 st/doos enkel

TLSPU73145

Multiglide SPU 73x145 cm 10 st/doos tubulair

TLSPU73190

Multiglide SPU 73x190 cm 10 st/doos tubulair

TLSPUD

Multiglide SPU, dispenser box

Troeven:
- Altijd bij de hand
‐ Hygiënisch, geen kruisbesmetting meer
- Sterk glijdvermogen
‐ SPU: 1 MultiGlide kan door dezelfde patiënt hergebruikt worden
‐ Komt in een handig zakje om aan het bed van de patiënt te laten
‐ MutliGlide SPU kan bij ontslag meegegeven worden met de patiënt
- De waskosten worden gereduceerd

Specificaties:
max. 300 kg

100% Nylon

