
Svårt att vända dig i sängen?
Hur underlättar man för vårdare?

Glidlakanet med unika säkerhetsdetaljer

EliGlide® glidlakan är konstruerat av Eva Lindberg och är ett hjälpmedel
som belönats med flera uppfinnarpriser. EliGlide glidlakan och dess olika
produktvarianter är varumärkesskyddade, patenterade (NO, US) eller
designskyddade.

EliGlide har fått stor uppmärksamhet i TV – bland annat SVT Smålandsnytt,
Landet Runt, TV 4 Jönköping, TV 4 Nyhetsmorgon och Rapport – samt i
radio, press, på mässor och utställningar.
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EliGlide™ – innovativa kvalitetsprodukter från Säljassistent Norden AB



EliGlide har konstruerats med särskild hänsyn till säkerheten för användarna.

EliGlide Original (blå/vit) är fodrad det vill säga det blanka tyget är ihop-quiltat med tyget på undersidan. 
Detta för att glidlakanet ska ligga ordentligt på plats på bädden. EliGlide EZ (vit/vit) är en enklare variant 
med ofodrad undersida.
Den nya designskyddade EliGlide Ylva är en formsydd variant som finns i storlek 140×160/170 cm samt 
hellång 200×160/170 cm.
EliGlide Ylva träs på madrassen från huvudändan och låser därmed glidlakanet i ett korrekt läge. EliGlide 
Ylva har lite kortare sidostycken som stoppas in under madrassen på vanligt sätt. EliGlide Ylva är särskilt 
fördelaktigt när man höjer sängens huvudända för att placera patienten i halvsittande ställning. Den 
hellånga varianten av EliGlide Ylva träs även runt madrassens fotända och vanligt underlakan kan 
därmed uteslutas.
EliGlide Yellow är ett utförande med fuktspärr på undersidan ch finns i gul/vit färg.

Placera alltid EliGlide med den blanka sidan uppåt.

Glidlakanet har rejäla ytor med tyg av hög friktion på vardera sidan om glidytan.

Glidtyget och tyget på sidorna är förenade med fällsömmar, vilka fungerar som ytterligare glidstopp.

På grund av olycksrisken är det olämpligt att använda EliGlide som ett draglakan med blanka sidan vänd mot bädden.

EliGlide® glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga. 
Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare att ändra ställning i 
sängen – på egen hand eller med hjälp av vårdare.
Friktionen är låg vid förflyttning i sidled och i den andra riktningen ger glidytans material och utformning en 
högre friktion.
Glidlakanets sidostycken är tillverkade av ett material med normal friktion, detta för att förhindra att användaren 
glider ur sängen.
När man använder EliGlide underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till 
utsatta kroppsdelar.
Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av EliGlide minskar risken för tryckskador.
EliGlide är även ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal.
Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett 
kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten Glidlakanet lämpar sig inom till exempel 
sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även nyopererade, gravida kvinnor, personer med 
rygg/höftproblem och neurologiska sjukdomar kan ha stor nytta av EliGlide glidlakan. Glidlakanet kan vara bekvämt 
för vem som helst – många personer anser att  sömnen blir bättre när man kan byta ställning i sängen snabbt och 
Enkelt.
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Utföranden

Säkerhet



Bruksanvisning
Placera EliGlide® enligt bilden med den blanka sidan uppåt. Hela
kroppspartiet från axlarna till och med höft /stjärt (dvs. hela bålen)
ska vila på glidytan. Sidostyckena stoppas in under madrassen.
De korta versionerna av EliGlide (100 och 110 cm) placeras ett
litet stycke in under kudden.

De långa versionerna av EliGlide (140 och 200 cm) placeras ända
upp till sängens huvudgavel.
Den formsydda EliGlide Ylva (140 och 200 cm) träs på madrassen
från huvudändan och låser därmed glidlakanets läge på bädden.
Den hellånga EliGlide Ylva träs även runt madrassens fotända.
Sidostyckena stoppas in under madrassen.

Användaren ligger direkt på EliGlide. Den låga friktionen gör det
lätt att själv ändra ställning i sängen. Man tar spjärn med fötterna
mot bädden och glider med höft/stjärt och skuldra till önskad
ställning. För användare som kan vända sig själv rekommenderas
storlek 100 eller 110 cm alternativt EliGlide Ylva 140 cm.

Ett draglakan eller ett vanligt påslakan placeras på tvären ovanpå
EliGlide. Den låga friktionen underlättar för vårdare att vända
eller förflytta personen i sängen genom att ta tag i draglakanet
nära den sängliggande. Därefter drar vårdaren/vårdarna lugnt och
mjukt till sig draglakanet och vänder sedan den sängliggande med
händerna – se instruktionsvideo på www.eliglide.se
När man ska förflytta sängliggande personer på detta sätt används
med fördel de långa varianterna av EliGlide 140 eller 200 cm.

Genom att använda lackade trästavar (rundstav 40 cm diameter
2 cm) underlättas förflyttningen av den sängliggande ytterligare.
Trästavarna rullas in i draglakanets tyg varvid vårdaren får ett
bättre grepp och fingertopparna blir mindre belastade – 
se instruktionsvideo

Vända sig själv

Arbetsteknik för vårdare

Ytterligare tips

Nya formsydda EliGlide Ylva



EliGlide  Original 100� 200 cm  Blå/vit 10 58 25 

(fodrad) Glidyta 58 cm bred    

EliGlide EZ 100� 200 cm  Vit/vit 10 58 16 

(ofodrad) Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Yellow 100� 200 cm  Gul/vit 10 58 37 

Med fuktspärr 100�100 cm Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Original 110� 210 cm  Blå/vit 11 68 25 

(fodrad) Glidyta 68 cm bred    

EliGlide Original 140� 200 cm  Blå/vit 14 58 25 

(fodrad) Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Yellow 140�200 cm  Gul/vit 14 58 37 

Med fuktspärr 120�100 cm Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Ylva Original 140�160 cm  Blå/vit 14 58 25-8 

Formsydd (fodrad)  Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Ylva Original 140�170 cm 90 cm Blå/vit 14 68 25-8 

Formsydd (fodrad) Glidyta 68 cm bred    

EliGlide Ylva Yellow Formsydd 140�160 cm  Gul/vit 14 58 37-8 

Med fuktspärr 120�100 cm  Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Ylva Yellow Formsydd 140�170 cm 90 cm Gul/vit 14 68 37-8 

Med fuktspärr 120�100 cm Glidyta 68 cm bred     

EliGlide Ylva EZ 200�160 cm  Vit/vit 14 58 16-88 

Formsydd i båda ändarna (ofodrad) Glidyta 58 cm bred    

EliGlide Ylva EZ 200�170 cm 90 cm Vit/vit 14 68 16-88 

Formsydd i båda ändarna (ofodrad) Glidyta 68 cm bred

Utfö rande Storlek (cm) Sängbredd Färg Artikelnummer

Produktguide

Bredd 200 cm

Glidyta

58 cm

L
än

g
d

:

100
cm

Eliglid Original,
100x200 cm

Den formsydda EliGlide Ylva kan användas för madrasstjocklek 5–15 cm (bäst för 12–14 cm).
100×200 = längden på glidlakanet i sängens längdriktning × bredden på hela glidlakanet placerat på tvären, se figuren.

Material
Mittparti: Specialvävd 100% polyester
Sidoparti och undersida: Förbehandlad
50% polyester 50% bomull. Fuktspärr
(vit/gult utförande): Polyuretan.
Skötselråd
Tvättas i valfri temperatur upp till 90°C
och kan torktumlas i låg temperatur. Sköljmedel
rekommenderas ej.

Mangling och strykning i låg temperatur
förbättrar glidförmågan. Undvik vassa
föremål mot glidytan, till exempel blixtlås.
OBS! Strykning och mangling av fuktspärren
av polyuretan rekommenderas ej.
Märkning och tester
Godkänd enligt brandkrav
NT FIRE 029:1987 och SS 876 00 01.

Säljassistent Norden AB

EliGlide™ – innovativa kvalitetsprodukter från Säljassistent Norden AB

Tranåsvägen 14B, 590 12  BOXHOLM
info@saljassistent.se - www.eliglide.se
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