
WendyLett
Originalet

Med kommunikativ och 
självinstruerande  

design

Sköna och funktionella glidlakan och draglakan för enkla förflyttningar.  
Alltför ofta arbetar vårdpersonal ännu idag med tunga metoder vid sängför-
flyttning av brukare med nedsatt funktion. WendyLett familjen är utvecklad 
för att underlätta vid vändning och förflyttning högre upp i säng samt vid små 
lägesförflyttningar i sängen. Tillsammans utgör de tre WendyLett lakanen  
i SystemRoMedic™ ett genomtänkt system av glid- och draglakan som     
kompletterar varandra, som alltid är på plats och som bidrar till en enklare 
vardag för både brukare och personal. 



Tre lakan för alla tillfällen
Ytligt sett är WendyLett ett härligt lakan i satin. Tittar du närmare upptäcker du snabbt 
att WendyLett är mycket mer än så. Det är också ett suveränt förflyttningshjälpmedel.  
 
Det unika och genialiskt enkla med alla lakan i WendyLett familjen är väven och de 
olika egenskaperna hos tygerna. Till exempel är glidlakanens glidytor gjorda av ett 
tyg som är glatt i en riktning, men inte en annan. Med rätt material och med rätt 
kombinationer av lakan med olika funktioner blir det möjligt att göra mycket enkla 
förflyttningar. Även stora och tunga brukare kan positioneras i sängen med betydligt 
mindre ansträngning för personalen, vilket ger en väsentligt förbättrad ergonomi.  
 
WendyLett glid- och draglakan finns dessutom alltid på plats. Det är en produkt som gör 
vardagen skönare för brukaren samtidigt som den gör arbetet enklare för personalen. 
Man kan säga att WendyLett är ett lakan som revolutionerar!



Glidlakan och draglakan
WendyLett familjen består av tre olika lakan. WendyLett är ett glidlakan 
i satin. Tyget är glatt i en riktning, men inte en annan, vilket gör det 

enklare för brukaren att själv vända sig i sängen. 

Till WendyLett glidlakan finns också två olika draglakan, WendyLett2Way 
och WendyLett4Way. Skillnaden mellan 2Way och 4Way är att 2Way 
glider i två riktningar medan 4Way, som har glid-material på under-
sidan, glider i fyra riktningar. När man kombinerar något av dessa 
draglakan med WendyLett glidlakan blir arbetet enkelt för medhjälp-
arna, oavsett vilken typ av positioneringsbehov brukaren har. Vilket 
draglakan som ska användas avgörs av en riskbedömning avseende 
såväl  brukarens förutsättningar och funktionsnivå som medhjälparens 
förmåga och övriga faktorer i den aktuella situationen.

Rätt WendyLett för rätt tillfälle
Alla WendyLett lakan kan användas såväl i hemmiljö som i vårdboenden, 
på vårdavdelningar och inom intensivvården. De är också lämpliga 
och till stor hjälp både för helt passiva brukare och för delvis aktiva 
brukare, som bara upplever vissa svårigheter med att vända sig 
själva i sängen.  

En kombination av WendyLett och WendyLett4Way kan också bidra 
till brukarens rehabilitering, eftersom han/hon själv, med hjälp av ett 
antihalkhjälpmedel under fötterna, kan aktivera sig och göra små  
lägesförändringar. För att undvika att brukaren glider nedåt i sängen 
när han/hon sitter upp, är det viktigt att draglakanet viks in ca 10 cm 
under låren innan det låses fast under madrassen.

Trots att WendyLett lakanen är mycket enkla och lättanvända produkter 
är de anmärkningsvärt funktionella vid alla typer av tyngre sängförflytt-
ningar. Förflyttningar helt utan friktion och skjuvkrafter mot brukarens 
hud är också viktiga för att förebygga och behandla trycksår. 

Tyget som talar 
Färgerna och mönstren på tyget i WendyLett glid- och draglakan  
är designade för att kommunicera lakanets funktion och därmed även 
brukarens behov. WendyLett glidlakan har, liksom WendyLett2Way, 
ränder som signalerar i vilken riktning glidet sker. WendyLett4Way  
glider i fyra riktningar och därför är tyget rutigt. Detta unika kon-

cept har uppfunnits av oss och för SystemRoMedic™. Genom 
det tydliga mönstret ser medhjälparna direkt lakanens funktion.  
Informationen finns helt enkelt ”nedbäddad” i sängen. Detta skapar 
trygghet i arbetet och sparar tid.

Enkel skötsel
WendyLett lakanen är lika lätta att tvätta som vanliga lakan och 
betydligt enklare att sköta jämfört med andra typer av hjälpmedel.  
De tål tvätt i upp till 90°C och klarar därmed kraven på hygien.  
De olika mönstren gör lakanen lätta att särskilja i tvätten och de kan 
därför utan problem ingå i den ordinarie tvättcirkulationen.



Ett härligt glidlakan i satin 
 
WendyLett är ett glidlakan som finns i två färger; enfärgat vitt eller 
smalrandigt vitt på grå botten, och i många olika storlekar. Glidet sker 
i sidled, längs rändernas riktning.

Underlättar vändning i sängen 
WendyLett är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. 
WendyLett har ett glatt mittparti, som gör att det krävs mycket liten 
kraft för att vända sig. Brukaren glider mycket bra i sidled men brom-
sas upp av ett strävare material på sidorna. Dessutom motverkar 
materialet nedåtglidning.

WendyLett glidlakan bäddas in i sängen som ett vanligt lakan, med 
den glatta ytan mitt i sängen. För brukare som behöver mer hjälp 
kan WendyLett kombineras med WendyLett2Way draglakan eller 
WendyLett4Way gliddragglakan.

Ett draglakan som kombineras 
med WendyLett glidlakan 
 
WendyLett2Way är ett draglakan gjort i ett material som är anpassat 
till WendyLett glidlakan. WendyLett2Way finns i två färger; enfärgat 
vitt eller smalrandigt i grått på vit botten, och i flera storlekar.  
Glidet sker i sidled, längs med rändernas riktning, vilket betyder  
att brukaren hindras från att glida nedåt i sängen.

För enkel och bekväm vändning av brukare 
WendyLett2Way placeras ovanpå WendyLett glidlakan.  
Kombinationen av dessa två WendyLett lakan gör det enkelt för 
medhjälparen att vända brukaren i sidled, i rändernas riktning.  
Vik kanten på draglakanet och fyll handen med tyg, så att du får 
ett ergonomiskt och bra grepp. Arbeta metodiskt, med raka armar 
och förflytta först brukaren genom att ta ett steg bakåt. Vänd sedan 
brukaren.

Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att WendyLett2Way 
bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen.

SystemRoMedic SystemRoMedic
WendyLett WendyLett2Way



Ett gliddraglakan som 
kombineras med WendyLett 
glidlakan 
 
WendyLett4Way är ett gliddraglakan gjort i ett material som är 
anpassat till WendyLett glidlakan. WendyLett4Way är vitrutigt på grå 
botten och finns i flera storlekar. Glidet sker i fyra riktningar; i sidled 
samt uppåt och nedåt, vilket indikeras av rutorna.

Enkel och bekväm vändning och positionering av brukare  
i säng 
WendyLett4Way placeras ovanpå glidlakanet WendyLett. En märk-
lapp visar vilken sida som ska placeras uppåt. WendyLett4Way har 
glidmaterial på undersidan och kombinationen av dessa två  
WendyLett lakan medger positionering såväl i sidled som uppåt och 
nedåt i sängen. Arbetsmoment som vändning i säng, förflyttning 
högre upp i säng, samt små lägesförändringar i liggande ställning 
blir enkla att utföra med denna kombination, även med stora, tunga 
eller helt passiva brukare. Funktionen hos WendyLett4Way möjliggör 
också bekväma och smärtfria förflyttningar av brukare med smärta. 
 
Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att WendyLett4Way 
bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen. 
 
 

 
 

För enkel och bekväm 
förflyttning högre upp i säng 
eller till sittande på sängkanten 
 
De patentskyddade, självindragande handtagen är inte de enda 
finesserna med det här örngottet men de är mycket praktiska när 
man skall hjälpa en brukare att förflytta sig högre upp i sängen eller 
sätta sig upp på sängkanten.

Örngottets undersida är gjord av ett mycket glatt satin, vilket gör 
det enkelt både att positionera kudden och att dra in kudden under 
axelpartiet vid uppresning till sittande. Ränderna signalerar i vilken 
riktning glidet sker.

WendyLean är ett mycket enkelt hjälpmedel som alltid finns till hands. 
Det passar naturligtvis till de allra flesta kuddar och är lätt att ta 
av och tvätta. WendyLean kan tvättas i upp till 90°C och klarar 
därmed hygienkraven och kan utan problem ingå i den ordinarie 
tvättcirkulationen.

Starka handtag 
ger god säkerhet.

Ovansidan är gjord av mjuk polyester/bomull 
för bästa nattsömn.

Undersidan är gjord av ett glatt material  
som gör kudden lätt att flytta vid vändning  
och lägesändring.

Ränderna gör 
WendyLean lätt att 

särskilja i tvätten.

SystemRoMedic SystemRoMedic
WendyLett4Way WendyLean 





Behagligt funktionsmaterial 
 
Alla WendyLett lakan sys i ett blandmaterial där bomull skapar 
förutsättningar för brukarens bekvämlighet medan polyester 
ger materialet dess funktion och slitstyrka. Materialet genomgår 
dessutom kontinuerligt noggranna kvalitetskontroller med avseende 
på hållfasthet, noppning, tvättegenskaper och brandsäkerhet.

Kommunikativ och 
självinstruerande design 
 
De olika WendyLett lakanens färger och mönster berättar om 
lakanens funktioner. Ränder och rutor i olika kombinationer av vitt 
och ljust grått signalerar i vilka riktningar glidet sker. Designen gör 
också att lakanen är lätta att särskilja i tvätten. Och dessutom är  
de riktigt snygga. 

Ett förflyttningshjälpmedel som 
motverkar trycksår 
 
Med WendyLett kan man utföra förflyttningar utan friktion och skjuvkrafter. 
Lakanen är tillverkade i så tunna material att de med fördel kan placeras ovanpå 
en tryckavlastande madrass och för att ge brukaren maximal bekvämlighet 
har vi dessutom tänkt på att göra riktigt låga skarvkanter mellan de olika 
funktionsmaterialen och att inte använda tvärsömmar.
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Beställningsfakta

Art.nr Produkt Storlek   Färg

 WendyLett - glidlakan  
 (Kan kombineras med WendyLett2Way draglakan eller WendyLett4Way gliddraglakan)
1609 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)  100 x 200 cm    vit
1614 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)  140 x 200 cm    vit
1629 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)  100 x 200 cm    grå/vitrandig
1634 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)  140 x 200 cm    grå/vitrandig
1639 WendyLett, 70 cm glidyta (säng 105 cm)  200 x 200 cm    grå/vitrandig
1667 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)  100 x 220 cm    grå/vitrandig
1668 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)  140 x 220 cm    grå/vitrandig
1669 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)  200 x 220 cm    grå/vitrandig
1641 WendyLett, 70 cm glidyta (säng 90 cm), formsydd med dragsko   90 x 200 cm    grå/vitrandig
1651 WendyLett, 80 cm glidyta (säng105 cm), formsydd med dragsko  105 x 200 cm    grå/vitrandig

  
 WendyLett2Way - draglakan
 (Kombineras med WendyLett glidlakan) 
1620  WendyLett2Way   90 x 180 cm    vit
1631  WendyLett2Way 100 x 200 cm    vit/grårandig
1636  WendyLett2Way 140 x 200 cm    vit/grårandig

  
 WendyLett4Way - gliddraglakan
 (Kombineras med WendyLett glidlakan) 
1637 WendyLett4Way  140 x 200 cm    grå/vitrutig
1647 WendyLett4Way  200 x 200 cm    grå/vitrutig
1648 WendyLett4Way, inco, gliddraglakan/inkontinensskydd    75 x 200 cm    grå/vitrutig
         med extra tyg på båda sidor
1649 WendyLett4Way, inco with handles, gliddraglakan 140 x 120 cm    grå (inco)
         /inkontinensskydd med 7 handtag på var sida
1657 WendyLett4Way, with handles, gliddraglakan med  140 x 190 cm    grå/vitrutig
         7 handtag på var sida

 

 WendyLean - örngott med handtag
1680 WendyLean      50 x 60 cm   grå/vitrandig

X = Säljs inte som paket, men kan kombineras.

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. w w w . h a n d i c a r e . s e

Möjliga kombinationer och kompletta paket
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 Storlek Sängbredd Glidyta     Art.nr

  80/90 cm  60 cm 100 x 200 cm 1609

 80/90 cm 60 cm 140 x 200 cm 1614

 80/90 cm 60 cm 100 x 200 cm 1629

 80/90 cm 60 cm 140 x 200 cm 1634

 105 cm 70 cm 200 x 200 cm 1639 

       120 cm          100 cm       100 x 220 cm  1667

 120 cm          100 cm       140 x 220 cm  1668

 120 cm  100 cm  200 x 220 cm  1669

 90 cm 70 cm 90 x 200 cm 1641

 105 cm 80 cm 105 x 200 cm 1651

    

Vit

Vit

Grå/vitrandig

Grå/vitrandig

Grå/vitrandig

Grå/vitrandig

Grå/vitrandig

Grå/vitrandig

Med dragsko, grå/vitrandig

Med dragsko, grå/vitrandig


