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Hjelpemidler forflytning 
og inkontinens
glidelaken for inkontinens og væskesperre
glidelaken og stikklaken
forflytningshjelpemidler



Vår visjon

– med deg i fokus

Nordisk Helse Design jobber for å  fremskaffe de beste 
løsninger innen hjelpemidler for brukere og for deg som 
betjener hjelpemidler i arbeidsdagen.
Vår søken etter produkter med et attraktivt design, både 
ergonomisk og funksjonelt og med høy kvalitet og gode 
brukeregenskaper for pasient og pleiepersonell,  gjøres for 
at din hverdag skal bli enklere.

Tilpasset pasienter

– glidelaken med og uten inkontinens funksjon

Inkontinens er et sosialt og hygiensk problem preget 
av stigma og tabu. Dette gjelder også for sengeliggende 
pasienter.  
Vi har tatt hensyn til dette og tilbyr glidelaken kombinert 
med inkontinensunderlag eller fuktsperre. Pasienten vil føle 
seg tørrere og tryggere, samt at glidefunksjonen på lakenet 
gir en bedre og mer hensynsfull forflytning. Pasienten kan 
også lettere endre stilling i sengen på grunn av den lave 
friksjonen.

Tilpasset personell

– bruk av glidelaken reduserer skader

Våre 2- og 4- veis glidelaken, sammen med korrekt 
ergonimisk arbeidsstilling, vil bidra til å redusere belastniger 
på rygg, nakke og skuldre hos pleiepersonell, og således ha 
en positiv innvirkning på sykefravær. 



Manuell forflytning

– Hjelpemidler og arbeidsteknikker

Daglig forflytning og gjenopptrening av pasienter 
øker risikoen for ryggskader hos helsepersonell og 
utgjør en vesentlig del av sykefraværet hos helse- og 
pleiepersonell  Det er derfor viktig å bruke gode 
hjelpemidler og smarte arbeidsteknikker for å 
forebygge skader på både pasienter og ansatte.

Mange opprettholder fremdelens gamle arbeidsmetoder 
som ”løfte- og lempeteknikker” selv om dette ikke er gode 
arbeidsmetoder hverken for pleiepersonell eller pasienter.  
Forflytningsteknikker er et eget fagfelt, og kunnskap om 
slike teknikker som sparer den fysiske helsen til både 
pleiere og pasienter er desverre ennå ikke særlig utbredt. 

Ved å benytte manuelle forflytnings hjelpemidler som 
glidelaken og dralaken reduseres risoko for skader og 
sykefravær hos pleiepersonell og smertepasienter opplever 
bedre ivaretakelse. For personer med nedsatt rørlighet  
eller smertepasienter som har problemer med å snu seg 
eller endre stilling i sengen, er glidelaken og dralaken gode 
ergonomiske hjelpemidler som gjør oppgavene enklere 
både for helsepersonell og pasienter.

For pleiepersonell er et glidelaken og dralaken gode 
arbeidstekniske hjelpemidler som minsker belastning på 
armer, skuldre og rygg.  Arbeidet går smidigere og man 
unngår i stor grad skader på nakke og rygg. 

Vi har et stort utvalg av glidelaken, både enkle, doble og 
inkotinens som er tilpasset de fleste situasjoner.
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Absorberende inkontinensunderlag 
med sperrelag som hindrer fukt 
i sengetøy. Undersiden består av 
et lavfriksjonsbelegg (glidetøy). 
Sammen med underdel gir dette    
4- veis glid.

Materiale
Liggeflate:              Bomull/polyester
Absorberende del: Polyester/Rayon
Sperrelag:              Polyuretan
Glidetøy:               Duschesse
Vinger:                  Polycotton

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 70O

Ikke bruk skyllemiddel eller 
blekemiddel.
Holdbar minimum 100 vask

Lakenets hvite felt har en 
aktiv glidefunksjon for enkel 
forflytning alle veier. Kantene har 
bremsesone av duchesse for økt 
pasientsikkerhet.

Håndtakene gir en effektiv  og 
ergonomisk arbeidsstilling for 
personalet og pasienten får en 
behagelig forflytning. Håndtakene 
kan også benyttes for å vende 
pasienten ved hjelp av gulvløfter. 

InkoGlid - absorberende inkontinensunderlag og glidelaken

InkoGlid med inkontinesbeskyttelse kan nå benyttes i kombinasjon med løft og 
håndterer vekt opp til 400 kg. Et komplett system for 4-veis glid.

Glidelaken for inkontinens og væskesperre

InkoGlid Systemet Sett 
Art.nr:     10990
Overdel:    120x180 cm
Underdel:  140x180 cm

InkoGlid Sveveren
Art.nr:        10992
Kun overdel: 90x120x180 cm
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Materiale
Glidetøy:  Duschesse
Sideparti:  50% bomull og polyester
Sperrelag: Polyuretan

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 70O

Lufttørk anbefales. Ikke bruk 
skyllemiddel eller blekemiddel.

Lakenet gir pasienter økt mulighet 
til bevegelse på grunn av dets lave 
friksjon. 

Glidelakenet letter vending og 
forflytning av pasient. Glidelaken 
Væskesperre har markeringer for 
korrekt plassering i sengen.

Glidelaken Væskesperre

Glidelaken med væskesperre benyttes hvor det er fare for lekkasje.

Sperrelaget er væsketett og hindrer 
væske i å spre seg til underliggende 
sengeklær og madrass. 

Glidelaken Væskesperre
Art.nr:          42902P
Sengebredde: 90 cm
Lengde:         140 cm

Saga Glid lakenbeskyttelse for inkontinens med glid

Benyttes som absorberende beskyttelse i sengen ved inkontinens.

Materiale
Liggeflate:       Duschesse 
Sperrelag:       Polyuretan
Absorbent:     Polyester/rayon fiber
Bremsesoner: Silikon på bomull

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 60O

Anbefales lufttørkes.Ikke bruk 
skyllemiddel eller blekemiddel.
Holdbar ca 250 vask v/90O

Saga Glid lakenbeskyttelse har et 
laminert sperrelag som hindrer 
gjennomfukt til øvrige sengeklær.

Absorberer ca 2 liter/m2, og gir 
brukeren en følelse av tørrhet 
da produktet sjelden jobber på 
maximal absorbasjon.

Saga Glid
Art.nr:  80012
Str:      85x90x180 cm

Overflaten består av glidesone 
som letter forflytning og vending, 
samt anti-skli bremsesoner for å 
sikre pasienten.
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Materiale
Liggeflate:   Bomull/polyester
Absorbent: Polyester/rayon fiber
Sperrelag:   Polyuretan

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 60O

Ikke bruk skyllemiddel, blekemiddel. 
eller kjemisk rens/vask
Holdbar ca 450 vask v/90O

Lakenbeskyttelsen letter vending 
og forflytning av pasient og har 
markeringer for korrekt plassering 
i sengen.

Absorberende lakenbeskyttelse

Lakenbeskyttelse benyttes som en absorberende beskyttelse i sengen ved 
inkontinens.

Stikk- og glidelaken 2 veis. 
Absorberer ca 2 liter/m2, og har 
et laminert sperrelag som hindrer 
gjennomfukt til øvrige sengeklær. 
Den høye oppsugingsevnen gir 
brukeren en bedre følelse av 
tørrhet.

Lakenbeskyttelsen er kraftig nok til 
å benyttes for vending/forflytning 
av liggende pasient. Sperrelaget 
er av miljøvennlig polyuretan 
som ”puster”, men er likevel helt 
væsketett.

Absorberende lakenbeskyttelse
Art.nr: 80011
Str:     95x90x180 cm

Materiale
Glidetøy:  Duschesse
Sideparti:  50% bomull og polyester

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 70O

Anbefales lufttørkes,.Ikke bruk 
skyllemiddel eller blekemiddel.

Glidelaken med blå glideflate som 
endrer fargenyanse når lakenet 
blir vått.  Ved å visuelt sjekke 
om glideflaten er våt, unngår 
pleiepersonell å fortyrre pasienten 
unødig.

Legges på som et vanlig laken og 
letter vending i seng. Passer for 
personer med nedsatt bevegelse og/
eller høy følsomhet. 

Glidelaken Indikator Blue

Glidelaken med overflate som endrer farge når det kommer i kontakt med væske. 

Glidelaken Indikator Blue
Art.nr:         4404IB
Sengebredde: 90 cm
Lengde:         100 cm
Glideflate:  60 cm

Sidepartiene fungerer som 
bremseflater for å hindre 
pasienten i å falle ut av sengen.



NHD 
7

Benyttes til pasienter som er 
vanskelig å forflytte, til pasienter 
som skal vendes ofte og der hvor 
pasienten er urolig og posisjonen 
må korrigeres ofte. 

Materiale
Liggeflate:              Bomull/polyester
Glidedel:               Duschesse
Håndtak:               Polyester

Vedlikehold
Vask:   60-90O Vaskes før første   
          gangs bruk
Tørk:  Maks 70O, lufttørk anbefales.
Ikke bruk skyllemiddel eller 
blekemiddel. 

De separeate glideflatene jobber 
sammen med meget lav friksjon, og 
gir fri forflytning i alle glideretninger. 
Den blå og hvite underdelen 
fikseres som et tradisjonelt 
glidelaken.

Overdelen, som har håndtak, 
legges direkte over med 
glideflaten vendt ned. Pasienten 
ligger på lakenes bommulsdel. 

Sveveren

Systemet Sveveren er den nye generasjonens glidelaken

Sveveren
Art.nr:       4111
Overdel:    140x210 cm
Underdel:  140x180 cm

Glidelaken og stikklaken
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Materiale
Glideflate:    Polyester
Underdel og fliker: 50% bomull og                   
                             polyester

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 70O

Lufttørk anbefales.

Antiskli bremsesoner i silikon på 
hver side gir maksimal beskyttelse 
mot å skli ut av sengen ved 
oppreisning.

EasyRoll antiskli glidelaken 

EasyRoll glidelaken for enkel og smidig forfytning i sengen. Nå med antiskli 
bremsesoner for maksimal sikkerhet.

Materiale
Glideflater: Polyester
Fliker:        50% bomull og polyester

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 60O

Lufttørk anbefales.

Et tynt og følsomt glidelaken 
spesielt utformet for antidecubitus 
madrasser. 

Den tynne overflaten sikrer at 
pasienten drar maksimal nytte 
av- og ikke mister effekten av 
madrassen.

Glidelaken for antidecubitus madrass 

Glidelaken for antidecubitus madrasser har ikke underdel i bomull slik at den gir 
maksimal effekt av madrassen. 

Glidelaken antidecubitus
Art.nr:  45902P
Sengebredde: 90 cm
Glideflate:    60 cm
Lengde:           140 cm

Alle våre glidelaken har markering 
for korrekt plassering i sengen. 

Glidelakenet EasyRoll antiskli 
rehabiliterer pasienten ved å gi 
mulighet for  økt bevegelse grunnet  
den lave friksjonen, samtidig som 
det letter arbeidet til pleiepersonell 
og sparer rygg og skuldre.

Alle våre glidelaken har markering 
for korrekt plassering i sengen. 

EasyRoll antiskli
Art.nr:             41902AH
Sengebredde: 90 cm
Lengde:           140 cm
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Materiale
Glideflater: Polyester
Fliker:        50% bomull og polyester

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Tørk:  Maks 60O

Lufttørk anbefales.

SingleSheet er et uforet glidelaken 
og består kun av en laminert 
glideflate. SingleSheet sikrer enkel 
og smidig forflytning både for 
pasient og pleiepersonell.

Lakenet er tynnere enn standard 
glidelaken, men sterkere enn 
laken beregnet for antidecubitus 
madrasser.

SingleSheet uforet glidelaken 

Et godt økonomisk alternativ 

SingleSheet
Art.nr:            41902PS
Sengebredde: 90 cm
Glideflate:        60 cm
Lengde:           140 cm

Alle våre glidelaken har markering 
for korrekt plassering i sengen. 

Materiale
100% bomull

Vedlikehold
Vask: Opp til 90O

Tørk: Maks 70O

Kan krympe inntil 5% ved første
vask.

Stikklakenet kan med fordel
benyttes over EasyRoll Glidelaken.
Stikklakenet legges direkte over
glidelakenet.

Kombinasjonen av stikklaken
og glidelaken gir et effektivt
hjelpemiddel for å vende en liggende
pasient.

Stikklaken 

Stikklaken i kombinasjon med glidelaken

Stikklaken
Art.nr: 2101S
Str: 98x180 cm

Grip tak i stikklakenet og trekk
for å vende pasienten til en
annen posisjon. Enkelt å bruke for
pleiepersonell og behagelig for
pasient.
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Materiale
Oxfordnylon

Materiale
Kledd med Oxfordnylon, remmer av 
polyester

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Kan tørkes av med 
desinfeksjonsmiddel

Vedlikehold
Vask:   Opp til 90O

Kan tørkes av med 
desinfeksjonsmiddel

Båndet benyttes til ulike 
paseintforflytninger som hjelp opp 
til stående, plassering høyere opp i 
sengen, lengre bak i stolen med mer. 

2walk justerbart midjebelte. 
Innsiden er lett antigli behandlet 
og magesonen har et kraftigere 
antisklibelegg. Høy ryggplate gir 
støtte til brukeren.

Bjørn er ergonomisk utformet for 
å avlaste muskulatur og rygg hos 
pleiepersonell, samtidig som det er 
behagelig for pasienten. 

Beltet består av to deler hvorav en 
halvsirkelformet høy ryggdel og en 
magedel som gir god støtte.   Mage- 
og ryggdel har flere gripevennlige 
håndtak. 

Bjørn drabånd 

Håndterer effektivt belastning på over 200 kg

Anton sengebånd

Effektiv hjelp

2 walk forflytningsbelte 

Justerbart midjebelte for forflytning og trening

Bjørn drabånd
Art.nr:  9007L
Art.nr: 9007XL
Str L:  L 120cm, B 17 cm
Str XL:  L 220cm, B 17 cm

Anton sengebånd
Art.nr:  100840

2walk
Art.nr:     9008
Ryggdel/sider:  34/13cm
Midjemål: 60-140 cm

Anton sengebånd er en effektiv 
hjelp for å trekke seg opp til 
sittende stilling i sengen. 

Materialet i beltet gjør det enkelt 
å føre på pasienten sittende i stol 
eller liggende i sengen.

Forflytningshjelpemidler
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