
GLIDELAKEN  

 

Glidelakenet forenkler vending av/for pasient, og i kombinasjon med stikklaken forenkler det også 
forflytting av pasient.  
 

Bruksanvisning: 

Glidelaken Absorb-Plus EZ plasseres med glideflaten opp og sentreres midt i sengen, med øvre kant litt nedenfor 

puten.  

NB: Markeringssømmen skal følge madrasskantene ved en sengebredde på 90cm. Sidepartiene brettes inn under 

madrassen, slik at glidelakenet ligger fast og stødig. 

Vær nøye med at hele kroppen fra skuldre til sete hviler på glideflaten. Sidepartiene på lakenet fungerer som viktige 
bremseflater slik at brukeren ikke glir ut av sengen. De gir også støtte ved legging og oppreising i sengen. 
 
Når personen skal snu seg selv skal en ligge direkte på glidelakenent. Lav friksjon gjør det enklere for personen å snu 
seg selv i sengen 
 
Når en pleier skal snu personen skal det være et stikklaken mellom personen og glidelakenet. Pleieren 
kan da dra stikklakenet mot seg og deretter snu personen. 
 

 

Det unike med Glidelaken er det blanke, friksjonsreduserende midtpartiet som gir den sengeliggende mulighet for å 
endre stilling ved å gli rundt sideveis.  Bevegelsene blir lettere fordi friksjonen mellom glideflaten og brukerens klær 
eller kropp reduseres. Glidelaken er også et utmerket hjelpemiddel for pleiepersonell. Belastningen på rygg 
og skuldre reduseres fordi det på grunn av den lave friksjonen kreves mye mindre kraft for å snu en pasient.  
 
  
Glidelaken passer glimrende for intensivpleie, operasjonsposter, langtidspasienter, rehabilitering, eldreomsorg, 
bokollektiv, hjemmetjenesten og lignende. Også gravide, slagrammede, hofteopererte, kreftpasienter, kvinner med 
bekkenløsning, nakkeslengskade, ryggmargsopererte, tunge pasienter og personer med akutte ryggplager, polio og 
MS vil kunne ha stor nytte av Glidelaken. 
 
 
  

Mange mennesker har problemer med å kunne snu seg selv i sengen. Enkelte må også ha hjelp fra pleiere. Årsakene 
kan være mange og av kort eller lang varighet. Glidelaken kan løse eller gjøre problemene mindre for mange, eller 
lette belastningen for pleiere betraktelig.  
 

 

Glidelaken/Silkelaken Absorb-Plus (sideveis) 

Størrelse: 120x180 cm. 100% polyester. Vasketemp 85◦ C. Tørketemp: 70 ◦ C. Farge: Hvit.  Fri forpakning.

 


