
Våren 2021
Under rådande pandemi har intresset för förflyttningslösningar 
som reducerar smittspridning ökat markant. 
Direct Healthcare Group har sedan många år haft ett sådant 
sortiment som reducerar smittspridning och vill därför uppdatera 
er på vilka hjälpmedel som är bäst lämpade för just era behov.

Kunskapsbehov?
För mer kunskap och support för att hjälpa dig i ditt arbete finns filmer och bilder på vår hemsida www.directhealthcaregroup.com 
och på vår YouTube-kanal. 

SystemRoMedicTM

Tel: 08-557 62 200
Mail: order.se@directhealthcaregroup.com 
www.directhealthcaregroup.com



Vega505EE är en mobillyft med en unik design som ger ett stort lyftområde för lyft från golv, i säng
och rehabiliterande gåträning. Lyften är försedd med stora hjul som gör den lätt manövrerad i trånga
utrymmen.
Art.nr. 60600003 Maxvikt: 230 kg.

HighBackSling är en patientbunden sele med huvudstöd och med delade benstöd. För användning 
i de vanligaste lyftsituationerna t.ex. från liggande upp till sittande, på sängkanten, lyft mellan säng, 
rullstol och upp från golv. 
Art.nr: 40890004(S) / 40890006(M) / 40890007(L) / 40890008(XL) / 40890009(XXL) Levereras i 5-pack. Maxvikt: 200 kg.

TurningSling är ett patientbundet vändningshjälpmedel som används tillsammans med mobil-
eller taklyft för att vända patient i säng. TurningSling underlättar också skötsel av hygien, behandling 
av sår samt av- och påklädning.
Art.nr: 49592000 Levereras i 5-pack. Maxvikt: 250 kg.

EasySlide disposable är en patientbunden glidmatta tillverkad i miljövänlig plast som kan användas
både som en tubulär och som en öppen glidmatta. EasySlide används främst vid positionering i säng 
och stol samt överflyttningar. Förpackningen innehåller två rullar med 60 st. á 50x70 cm som kan 
rivas av för önskad storlek.
Art.nr 2040

FootStool 10 cm är en fotpall som främst används för säkrare överflyttningar, 
positionering i säng och stol samt ge stöd under fötterna vid toalettbesök.
FootStool: Art.nr 8090 10cm / Avspritningsbart Överdrag: Art.nr 8091 

ReTurn 7500i är en överflyttningsplattform för uppresning och kortare förflyttningar mellan säng, stol 
eller toalett, längre bak i stol samt vid rehabilitering. 

ReTurnBelt Disposable är ett patientbundet bälte och kan användas tillsammans med ReTurn 
7500i som ett extra stöd vid kortare förflyttningar.
ReTurn7500i: Art.nr 7500i Maxvikt: 150 kg. ReTurnBelt: Art.nr 6233-36 (S-XL) Levereras i 5-pack. Maxvikt: 205 kg.

LimbSling är ett patientbundet lyftband som används tillsammans med lyftbygel för att lyfta tunga 
ben t.ex. vid såromläggningar, i och ur säng eller applicera selens benstöd. LimbSling finns i en 
storlek och levereras i 5 pack.
Art.nr 49292000 Maxvikt: 150 kg.

EasyGlide oval Används främst för liggande överflyttning och positionering i säng. EasyGlide oval 
kan även användas för selapplicering i säng, på golv eller i stol när patienten ej kan medverka till 
vändning på sidan eller kan luta sig fram i stol.
Art.nr 5042 85x39 cm (2 st.)

EasyGlide För liggande överflyttning mellan olika enheter. Kan även användas för att flytta över hela 
madrassen, t.ex. på röntgen. Kan kombineras med EasyGlide oval, 5042
Art.nr 5000 120x60 cm

PositioningSling är ett lakan som används vid horisontella 
lyft eller för att positionera en brukare i sängen utan att 
belasta medhjälparen. PositioningSling används tillsammans 
med mobil eller stationär lyft och en tvåpunktsbygel. 
Art.nr 547810 221x160 cm maxvikt 454 kg. (10 st/förpackning)

FootStool med 
avspritningsbart 
överdrag.

Enkla hjälpmedel som reducerar smittspridning: SystemRoMedicTM


