
EasySlide på rulle – en ny, otroligt mångsidig glidmatta för kort-
tidsbruk 

EasySlide, disposable är en ny, otroligt mångsidig glidmatta 
som underlättar många vanliga och tunga förflyttningar, både för 
brukaren och för medhjälparen. Den praktiska och hygieniska 
förpackningen innehåller en rulle med upp till 60 st EasySlide för 
korttidsbruk. Det betyder många enkla förflyttningar med maxi-
mal hygien och säkerhet.

Tunn, smidig 
och mycket enkel att 

använda
Perforering ger enkelt 

rätt format
Allt-i-ett-lösning för 
maximal hygien och 

säkerhet

EasySlide, disposable
SystemRoMedic™



EasySlide, disposable är en tunn, smidig och mycket lättanvänd glidmatta som används för att underlätta vid vändning och positio-
nering högre upp i säng, vid liggande och sittande överflyttning samt vid positionering i sittande. EasySlide, disposable är ett otroligt 
mångsidigt hjälpmedel som också kan användas för att lyfta brukarens ben i och ur sängen, för att underlätta av- och påklädning 
samt för enkel applicering av lyftsele.

En patientbunden glidmatta för korttidsbruk ger maximal 
hygien och säkerhet
EasySlide, disposable är perfekt för användning på sjukhus och 
i alla andra situationer och sammanhang som ställer extra höga 
krav på hygien. EasySlide, disposable är tillverkad av ett starkt, 
miljövänligt plastmaterial med avancerade glidegenskaper. Den 
kan användas som ett engångshjälpmedel, men den kan också 
vara patientbunden och för korttidsbruk. Istället för att tvättas, 
kasseras glidmattan efter användning, när den blir smutsig eller 
då brukaren inte behöver den längre. Detta motverkar spridning-
en av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier, 
samtidigt som man slipper såväl krångel med avspritning som 
växande tvätthögar och problem och kostnader för specialtvätt.

Avancerade glidegenskaper minskar friktionen och 
underlättar förflyttningar
EasySlide, disposable är en tubformad glidmatta, inte en plast-
påse. Utsidan har ingen utpräglad glidfunktion; glidmattan är en-
kel att placera, men brukaren ska inte behöva halka runt på ett 
okontrollerat sätt. Insidan av glidmattan har däremot lägre frik-
tion, vilket ger avancerade glidegenskaper som gör det möjligt 

för medhjälparen att, med mycket lite kraft och helt utan onödiga 
lyft, göra enkla och säkra förflyttningar på i stort sett vilket un-
derlag som helst. Det är lätt och bekvämt för brukaren och det 
skonar medhjälparens rygg och axlar.

Glidmatta på rulle - perforering ger rätt format, varje gång
EasySlide, disposable erbjuder glid och enkla förflyttningar på 
rulle. Rullarna levereras i två-pack och i varsin praktisk och 
hygienisk plastförpackning som kan hängas direkt på väggen 
eller ställas på ett bord eller en hylla. Varje rulle innehåller totalt 
60 bitar glidmatta i formatet 50 x 70 cm. En perforering med 
50 cm mellanrum gör det enkelt att vid varje enskilt tillfälle 
anpassa formatet efter behovet i den aktuella situationen. Det 
är bara att dra ut och riva av önskad storlek. Resten av rullen 
ligger kvar, hel och ren och skyddad från slitage och smuts, i 
den behändiga förpackningen. 

Mångsidig och mycket enkel att använda
EasySlide, disposable har många användningsområden och är 
mycket enkel att använda. Användarmanualen är tryckt direkt på 
varje glidmatta och finns därför alltid nära till hands. 

Enkla förflyttningar på rulle



Med ett ytterligare större format, som 150 x 70 cm eller 200 x 70 cm, kan man 
minska friktionen mot alla speciellt känsliga punkter; höft, skuldra, huvud och fötter, 
vid vändning av ännu tyngre och helt passiva brukare. Man kan också förflytta bru-
karen genom att dra hela madrassen från en säng till exempelvis ett röntgenbord.

Med formatet 100 x 70 cm kan man minska friktionen mot både 
skuldra och höft för att göra enkla och smidiga vändningar och 
liggande överflyttningar av tyngre och mer passiva brukare, till 
exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, dusch-
vagnar, bårar eller liknande. Man kan också använda två stycken 
50 cm bitar för att uppnå samma effekt. 

För vändning och positionering i säng, 
för liggande och sittande överflyttning 
samt för sittande positionering 
och applicering av lyftsele

Det minsta formatet, 50 x 70 cm, passar utmärkt för tunga, rela-
tivt aktiva brukare och för positionering och lägesändring av en 
höft eller skuldra i säng eller på röntgen- och operationsbord. 
Formatet är också perfekt för sittande överflyttning, till exempel 
från säng till rullstol, duschstol eller toalett, samt för positionering 
längre bak i stol. 

EasySlide, disposable är ett hjälpmedel som gör det lättare för mer aktiva brukare 
att röra sig på egen hand. Det handlar förstås om ökad livskvalitet, men aktive-
ring av brukare i säng ger också förbättrad cirkulation och mikrorörelser som verkar 
trycksårshämmande. 

Glidmattan är tillverkad av ett material som inte löses upp i vatten och är därför en 
perfekt lösning även för förflyttningar i dusch- och toalettsituationer.

Välj själv format efter behov och situation



Handicare AB
Veddestavägen 15,
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EasySlide, disposable
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SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Art. nr.  Produkt Material Beskrivning

2040 EasySlide, disposable Polyeten (PE) plast  50 cm x 70 cm, 2 x 60 st
2045 EasySlide, disposable Polyeten (PE) plast 50 cm x 70 cm, 2 x 60 st, inklusive praktisk vägg- och bordshållare i stål

Miljövänligt material
EasySlide, disposable är tillverkad av miljövänlig polyeten (PE) plast; ett slitstarkt och tåligt material som vid förbränning endast avger 
koldioxid och vatten. Förbrukade glidmattor kan också återvinnas som mjuk plast. Förpackningen kan återvinnas som hård plast.

EasySlide, disposable kan även 
levereras tillsammans med en praktisk 
vägg- och bordshållare i stål. 

Fler versioner av EasySlide
EasySlide finns i flera olika versioner och storlekar för olika förflyttningssituationer och brukarbehov. De klassiska versionerna av EasySlide är 
tillverkade av mikrofiber (polyester i 2010, 2011, 2015) med vaddering av polyester och ULF (Ultra Low Friction), vårt eget unika glidmaterial. 
De flesta storlekar av dessa versioner kan dessutom förses med ett utbytbart skyddsfodral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att 
rengöra. Engångsskyddsfodral av plast ger ännu bättre hygien och mindre tvätt. 

Läs mer om de övriga versionerna av EasySlide på vår hemsida: www.handicare.se

Glidmatta på rulle; rullarna levereras i 2-pack med upp till 60 tunna, smidiga och lättanvända 
glidmattor på varje rulle. Rullarna ligger i varsin praktisk och hygienisk förpackning som kan 
hängas upp på väggen för säker och lättillgänglig förvaring.

Tubformad. Kan även användas öppen; 
öppnas med ett enkelt handgrepp.

Perforerad i 50 cm bitar; lätt att dra ut 
och riva av rätt längd.

EasySlide, disposable är en allt-i-ett-lösning; 

• Alltid till hands

• Alltid ny, ren och fräsch

• Slitstark och tålig, med avancerade glidegenskaper

• Många olika användningsområden

• Ger stora möjligheter till aktivering av brukaren

• Eliminerar tunga och onödiga lyft vilket skonar med- 
 hjälparens rygg och axlar


