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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.
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Art. nr. Beskrivning                                  Enhet

8020  Hemvårdspaket, se specifikation nedan     1 st

I hemvårdspaketet ingår följande:

Art. nr. Produkt  Beskrivning Funktion

00952 Ryggsäck    

5020 EasyGlide 60 x 33 cm, tredelad  Glidskiva för sittande överflyttning.

11230 ReadySlide 100 x 70 cm Glidmatta för positionering, applicering av lyftselar samt  
   på-/avklädning. 

8040 AntiSlip  45 x 38 cm Antihalkmatta för bra fäste vid positionering.

3030 FlexiMove 20 x 60 cm, polyestersammet Stöd vid uppresning, positionering och sittande överflyttning.

6004 EasyBelt, hug Medium  Vårdbälte för stöd vid uppresning, sittande överflyttning   
   samt stå- och gåträning. 

4012 FlexiMove  112 x 53 cm, 4 handtag För positionering och vändning i säng, men även för    
    sittande och liggande överflyttning. 

1634 WendyLett 140 x 200 cm Glidlakan för positionering och vändning i säng.

2040 EasySlide, disposable Glidmatta på rulle, 50 x 70 cm,   För korttidsbruk. För positionering, överflyttning, applicering av 
  6 längder  lyftselar samt på- och avklädning.   

8055  PantLock Byxlås; ett band som hindrar byxorna  Ett smart hjälpmedel för enklare toalettbesök. 
  från att ramla ned till fotknölarna

Hemvårdspaket
Handicares SystemRoMedic™ hemvårdspaket är en praktisk rygg-
säck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma 
och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö.  
 
Med hjälp av innehållet i ryggsäcken kan en medhjälpare skapa 
lösningar för många vanligt förekommande förflyttningssituationer 
såsom liggande och sittande positionering, vändning i säng, sittande 
överflyttning, på- och avklädning samt uppresning och stå-/gåträning.


