
För liggande överflyttning
Överbryggar avstånd
Följer med brukaren i förflyttningen

RollerSlide
SystemRoMedic™

RollerSlide används för liggande överflyttning av passiva brukare mellan 
säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagnar, ambulansbårar eller 
liknande. RollerSlide består av en vadderad glidskiva med ett fodral av vårt 
unika glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som glider runt skivan under 
förflyttningen. RollerSlide finns i flera versioner och storlekar.
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PRODUKTSPECIFIKATION

•  En styv innerskiva garanterar stabil förflyttning även vid avstånd och höjdskillnad   
 mellan två enheter.

•  RollerSlide överbryggar avstånd på upp till 20 cm och jämnar ut eventuella   
 höjdskillnader. 

• Glidfodralet av vårt unika ULF material roterar runt skivan och ger en mycket
 enkel och skonsam förflyttning.

• RollerSlide är vikbar vilket gör den enkel att hantera och transportera.

• RollerSlide har bärhandtag i kortsidorna. 

• RollerSlide, flexi är böjbar i kroppens/sängens längdriktning för att smidigt   
 kunna anpassa sig efter underlaget.

• RollerSlide, flexi kräver inte ett plant underlag och är därför mycket effektiv   
 vid överflyttningar från ambulansbårar eller andra ojämna underlag.

• I alla andra avseenden är RollerSlide, flexi lika som grundmodellen, RollerSlide.

• RollerSlide, flexi är patentskyddad av patent med nr DE 103 34 270 och   
 Europapatentsökt.

RollerSlide RollerSlide, flexi

Hur kan en bro flytta sig och ändå vara säker?

Höjdskillnader kan vara ett stort problem. Och ibland är det svårt att 
komma tillräckligt nära för att utföra en förflyttning som är smidig för både 
brukare och medhjälpare. RollerSlide, som används för liggande över-
flyttningar, överbryggar avståndet och följer med brukaren i förflyttningen. 

RollerSlide består av en vadderad glidskiva med ett fodral av vårt unika 
glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som glider runt skivan under för-
flyttningen. Glidmaterialet reducerar friktionen under bruk-aren vilket gör 
själva förflyttningen enkel och helt utan onödiga lyft för medhjälparen. 
RollerSlide ger också mycket skonsamma överflytt-ningar för smärt-
känsliga eller skadade brukare.

RollerSlide är både enkel att använda och lätt att sköta. Det utbytbara 
glidfodralet är enkelt att rengöra och engångsskyddsfodral ger ytterligare 
förbättrad hygien och mindre tvätt.

RollerSlide finns i flera versioner och storlekar. RollerSlide, flexi är en lättare, böjbar version av RollerSlide. RollerSlide, light är en lättviktsversion av RollerSlide, flexi. RollerSlide 
består av en innerskiva av plast eller plywood, skumplastvaddering, nylon och ett glidfodral av ULF (Ultra Low Friction), vårt unika glidmaterial som glider runt skivan under 
förflyttningen.

Art. nr.  Produkt  Material  Beskrivning  Vikt

9145  RollerSlide Plywood  175 x 50 cm, vikbar  4,1 kg
9155  RollerSlide  Plywood  85 x 50 cm  2,2 kg 
9148  RollerSlide, flexi  Plast 175 x 50 cm, vikbar  3,9 kg
9158  RollerSlide, flexi Plast  85 x 50 cm  2 kg 
9120  RollerSlide, light  Plast  175 x 50 cm, vikbar  2 kg 
9110  RollerSlide, light  Plast  85 x 50 cm  1,1 kg 

Tillbehör

9136  Sliding cover   Glidfodral för 9120, 9145 och 9148
9156  Sliding cover   Glidfodral för 9110, 9155 och 9158
9138  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 9120, 9145 och 9148, 2 x 50 st
9168  Disposable cover   Engångsskyddsfodral för 9110, 9155 och 9158, 2 x 115 st
1085 WallRack  Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide

RollerSlide finns i flera versioner och storlekar. RollerSlide, flexi är en 
lättare, böjbar version av RollerSlide. Och RollerSlide, light är en lättvikts-
version av RollerSlide, flexi. Alla tre versioner av RollerSlide finns i två 
längder, en som täcker hela kroppen och en som täcker bålen. De längre 
versionerna är vikbara på mitten.

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.

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com
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RollerSlide


