
 
Handicares SystemRoMedic™ sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och 
avspritningsbara förflyttningshjälpmedel tillverkade av olika starka och säkra material 
med många praktiska egenskaper. Den gemensamma nämnaren för alla dessa hjälpmedel 
är att de skapar förutsättningar för optimal hygien och att de på så sätt motverkar 
spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

TM

Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel 
underlättar infektionskontroll

SystemRoMedic
Lösningar för infektionskontroll



Patientbundna hjälpmedel för korttidsbruk 
ger optimal hygien och säkerhet
Handicares SystemRoMedic™ sortiment erbjuder ett växande 
urval av patientbundna förflyttningshjälpmedel för korttidsbruk. 
De flesta av dessa är tillverkade av en stadig och slitstark non-
woven (polypropen), men vi använder också ett mjukt och luftigt 
men samtidigt tåligt material av bomull/polyester. 

Ett av våra senaste hjälpmedel i denna kategori, EasySlide i 
engångsmaterial, är däremot tillverkat av tunn, smidig och miljö-
vänlig polyeten (PE) plast. Det är ett slitstarkt och tåligt material 

™

DisposableBelt
SystemRoMedic

™

För korttidsbruk. Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning 
samt stå- och gåträning.

Art. nr. Produktnamn Storlek  Enhet

6054 DisposableBelt, engångsmaterial,   Medium/Large 5 st
 non-woven, en storlek

 

™

EasySlide, disposable
SystemRoMedic

™

™

ReTurnBelt
SystemRoMedic

™

Vårt patenterade* SystemRoMedic™ ReTurnBelt är ett utmärkt 
komplement till Handicares ReTurn överflyttningsplattformar. 
För brukare med svaga ben och som behöver extra stöd.

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

6233 ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven S 5 st
6234 ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven M 5 st 
6235 ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven L 5 st
6236 ReTurnBelt, engångsmaterial, non-woven XL 5 st

 

ReTurn7500 och 
ReTurnBelt i polyamid/nylon

*) Patent: SE-0401517-8

som vid förbränning endast avger koldioxid och vatten. Förbrukade 
glidmattor kan också återvinnas som mjuk plast.

Gemensamma egenskaper och fördelar:
• Avsedda för en enda brukare och för korttidsbruk 
• Istället för att tvättas kasseras produkten efter användning, 
 när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre
• Motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av   
 smittsamma bakterier

EasySlide på rulle - en patientbunden glidmatta för korttidsbruk. 
För vändning och positionering i säng, för liggande och sittande 
överflyttning samt för sittande positionering och applicering av 
lyftsele. Finns på rulle samt i en praktisk singel-pack.

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

2040 EasySlide, disposable, på rulle 50 x 70 cm 2 x 60 st

2045 EasySlide, disposable, på rulle 50 x 70 cm 2 x 60 st
 inkl. praktisk vägg- och bordshållare i stål

2041 EasySlide, disposable, styckförpackad 80 x 70 cm 140 st
2043 EasySlide, disposable, styckförpackad 120 x 70 cm 100 st
2042 EasySlide, disposable, styckförpackad 200 x 70 cm 70 st

 
 

 



™

HighBackSling 
SystemRoMedic

Standardmodell för brukare som 
behöver mycket stöd

BariSling i engångsmaterial är en lyftsele som är utformad för lyft av 
brukare som väger 200 kg eller mer. 

Gemensamma egenskaper och fördelar:
• Kan användas många gånger under en brukares tid på sjukhus 
• För sittande överflyttning (från och till säng, stol och toalettstol mm)
• Kan användas med lyftar och lyftbyglar av andra fabrikat
• Finns i extra stora varianter samt i en specialmodell för extremt 
 stora och tunga brukare

™

™

BariSling
SystemRoMedic

™

™

ThoraxSling
SystemRoMedic

™

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

40890004 HighBackSling, engångsmaterial, non-woven S 5 st
40890006 HighBackSling, engångsmaterial, non-woven M 5 st
40890007 HighBackSling, engångsmaterial, non-woven L 5 st
40890008 HighBackSling, engångsmaterial, non-woven XL 5 st
40890009 HighBackSling, engångsmaterial, non-woven XXL 5 st

 

47091010 BariSling, engångsmaterial, non-woven XXXL 2 st
 

HighBackSling är utformad för användning i de vanligaste lyft-
situationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och 
rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. 
HighBackSling kan även användas vid lyft från liggande på golv.

MiniLift200 

och ThoraxSling 

i polyester

För uppresning och ståträning med MiniLift200, 
MiniLift160 och MiniLift125
ThoraxSling är en specialanpassad och mycket bekväm uppresningsväst som 
används tillsammans med Handicares SystemRoMedic™ uppresningslyftar 
MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125. Den är lätt för medhjälparen att applicera 
samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla vid uppresning och stå-
träning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök. ThoraxSling finns i två 
modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger 
stöd under stussen (ThoraxSling, med sätesstöd).

Specialmodell för extremt stora 
och tunga brukare

ThoraxSling,

med sätesstöd, 

45690006

Storlek S / M / L / XL: SWL 200 kg
Storlek XXL: SWL 300 kg

SWL 450 kg

Art. nr. Produktnamn  Storlek Enhet

45590004 ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven  S 5 st
45590006 ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven  M 5 st 
45590007 ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven  L 5 st
45590008 ThoraxSling, engångsmaterial, non-woven  XL 5 st
 

45690004 ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven S 5 st
45690006 ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven M 5 st
45690007 ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven L 5 st
45690008 ThoraxSling, med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven XL 5 st

SWL 200 kg

SWL 200 kg



Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

47512006 SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull M 5 st
47512007 SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull L 5 st
47512008* SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull XL 5 st
47512009* SafeHandlingSheet, engångsmaterial, bomull XXL 5 st
 

 

För horisontella lyft med StretcherBar 
StretcherSling är en lyftsele som används tillsammans med mobil eller stationär lyft och 
SystemRoMedic™ StretcherBar, en lyftbygel som är speciellt utformad för att utföra 
horisontella lyft för att förflytta brukare i liggande ställning.

StretcherSling har tio upphängningspunkter, fem på vardera sidan om brukaren, vilket ger 
brukaren ett jämnt fördelat stöd under hela kroppen.

™

StretcherSling
SystemRoMedic

™

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

46592007 StretcherSling, engångsmaterial, non-woven En storlek 5 st

För horisontella lyft och 
positionering med tvåpunktsbygel
Handicares SafeHandlingSheet i engångsmaterial används vid 
horisontella lyft, för uppresning från liggande till sittande på säng-
kant samt för att positionera en brukare i sängen, utan att belasta 
medhjälparen. 
SafeHandlingSheet används tillsammans med mobil eller stationär 
lyft och en tvåpunktsbygel.

SafeHandlingSheet i engångsmaterial är tillverkat av ett mjukt och 
luftigt bomull/polyestermaterial. 
De två största storlekarna är designade utan tvärgående band som 
kan ge ökat tryck på undersidan.

• För liggande överflyttning, vändning och positionering
• Förebygger uppkomst av trycksår
• Behagligt bomull/polyestermaterial som andas och som ger 
 brukaren ökad komfort
• Finns i extra stora varianter för extremt stora och tunga brukare

™

SafeHandlingSheet
SystemRoMedic

™

SWL 300 kg

*) Utan tvärgående band
Storlek M/L: SWL 300 kg 

Storlek XL: SWL 400 kg 
Storlek XXL: SWL 570 kg 



Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

49292000 LimbSling, engångsmaterial, non-woven En storlek 5 st

 

För vändning 
av brukare 
i säng
TurningSling används, 
tillsammans med en två-
punktsbygel monterad 
på en stationär eller 
mobil personlyft, för att 
vända brukare i säng. TurningSling underlättar också skötsel av 
hygien, behandling av sår, byte av sängkläder samt av- och 
påklädning.

™

TurningSling
SystemRoMedic

™

™

LimbSling
SystemRoMedic

™

För enkla lyft av ett ben eller en arm
LimbSling är utformad för att enkelt och bekvämt lyfta ett av 
brukarens ben eller en arm, för att kunna komma åt bättre, till exempel 
vid behandling eller rengöring av sår.
LimbSling är mycket praktisk för stora och tunga brukare. 
LimbSling placeras under den kroppsdel som ska lyftas och öglorna 
kopplas på lyftbygeln.

SWL 150 kg

SafeHandlingSheet, 47512008

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

49592000 TurningSling, två lyftöglor, engångsmaterial, non-woven En storlek 5 st
49592005 TurningSling, en lyftögla, engångsmaterial, non-woven En storlek 5 st

 

SWL 250 kg



Patent: SE-0401517-8

Starkt, säkert och bekvämt 
avspritningsbart material

™

EasyBelt
SystemRoMedic

™

Ger stöd vid sittande överflyttning, uppresning samt stå- och 
gåträning.

™

ReTurnBelt
SystemRoMedic

™

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

6133 ReTurnBelt, wipeable  S 1 st
6134 ReTurnBelt, wipeable  M 1 st
6135 ReTurnBelt, wipeable L 1 st
6136 ReTurnBelt, wipeable  XL 1 st

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

45550004 ThoraxSling, wipeable S  1 st
45550006 ThoraxSling, wipeable  M  1 st
45550007 ThoraxSling, wipeable L  1 st
45550008 ThoraxSling, wipeable XL  1 st
45550009 ThoraxSling, wipeable XXL 1 st

™

ThoraxSling
SystemRoMedic

™

Handicare erbjuder också ett växande urval av avspritningsbara 
förflyttningshjälpmedel tillverkade av ett starkt, säkert och 
bekvämt material (”wipeable”: nylon/termoplastisk polyuretan, 
TPU) med en slät och mjuk yta och med många praktiska egen-
skaper. Produktens hela yta kan desinficeras vilket motverkar 

spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma 
bakterier. 
Faktum är att vi kallar materialet ”wipeable” (avspritningsbart) men 
i själva verket kan dessa produkter till och med doppas i vatten 
eller användas i duschen utan att bli blöta.

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

6113 EasyBelt, wipeable  S 1 st
6114 EasyBelt, wipeable  M 1 st
6115 EasyBelt, wipeable  L 1 st
6116 EasyBelt, wipeable  XL 1 st

SWL 205 kg



™ ™

™

EasyGlide EasyGlide 

MiniStretcher 

SystemRoMedic SystemRoMedic

SystemRoMedic

™ ™

™

För liggande överflyttning samt för 
applicering av lyftsele

För säkra och bekväma lyft av 
patienter upp på ambulansbårar

Den ovala modellen av EasyGlide är en glidskiva som används 
för liggande överflyttning, från en säng eller bår till en annan, men 
också för positionering högre upp i säng. EasyGlide är speciellt 
bra för användning på mjuka underlag som till exempel anti-
decubitusmadrasser. EasyGlide kan också användas för att 
underlätta placering av en lyftsele både i liggande och i sittande 
ställning.
 
• Mycket enkel att använda, quick-guide på undersidan
• Svart polyeten med glatta ytor
• Hygienisk; kan desinficeras med 70 % etanol, 45 % isopropanol  
 eller liknande efter användning

För ambulanspersonal är ingen situation den andra lik. Man utsätts 
ständigt för nya problem att lösa när det gäller att flytta patienten 
till ambulansbåren; trappor, toaletter och andra trånga utrymmen 
samt tunga lyft i besvärliga arbetsställningar är bara några exempel. 
Handicares SystemRoMedic™ MiniStretcher är räddningen i dessa 
situationer. Den är lätt att få in under patienten och den stabila 
konstruktionen med greppvänliga handtag bidrar till säkerhet vid 
tunga lyft. MiniStretcher formar sig flexibelt efter ambulansbårens 
form och kan därför ligga kvar under patienten under hela transporten.
Naturligtvis uppfyller MiniStretcher alla hygienkrav som ställs inom 
vården. Eftersom MiniStretcher kan utsättas för både smuts och blod, 
är den vattentät och kan spolas av.

• Mycket enkel att använda, en tydlig bruksanvisning finns lätt-  
 tillgängligt direkt på båren
• Nackstödet ger ett bra stöd under patientens huvud
• En lätt vaddering på var sida av en böjbar plastskiva gör MiniStretcher  
 tillräckligt bekväm för att kunna ligga kvar under patienten under  
 ambulanstransporten
• Handtagen, som sitter vid friktionspunkterna, ger bra greppmöjligheter
• Ytan är mycket tålig och lätt att rengöra

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

5040 EasyGlide, oval  85 x 39 cm 1 st
5042 EasyGlide, oval    85 x 39 cm   2 st

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

5045 EasyGlide, oval (mini) 45 x 20 cm   2 st

Underlättar 
positionering längre 
bak i stol samt 
applicering av lyftselar
Den mindre ovala modellen av EasyGlide 
används i par för att underlätta 
positionering längre bak i stol. En mer aktiv 
brukare kan, med hjälp av EasyGlide, själv 
skjuta eller hasa sig bakåt till en riktig och 
bekväm sittposition. Glidskivorna är små och 
behändiga och har mjuka, runda former och glatta ytor; egenskaper 
som gör dem mycket lätt att placera och ta bort samt att alltid ha 
nära till hands.
 
• Mycket enkel att använda, quick-guide på undersidan
• Svart polyeten med glatta ytor
• Hygienisk; kan desinficeras med 70 % etanol, 45 % isopropanol  
 eller liknande efter användning

Art. nr. Produktnamn Storlek Enhet

4017 MiniStretcher 135 x 43 cm 1 st
SWL 200 kgM
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Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se
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Engångshjälpmedel 
– för en brukare men inte för en användning

Avspritningsbara förflyttningshjälpmedel i 
flera olika material

Alla våra hjälpmedel i engångsmaterial kan användas många gånger med en och 
samma brukare, till exempel under dennes tid på sjukhus. Handicares patientbundna 
förflyttningshjälpmedel för korttidsbruk är säkra, kostnadseffektiva och praktiska lösningar som underlättar 
infektionskontroll.

I vårt SystemRoMedic™ engångssortiment ingår för närvarande följande produkter, och fler är på väg! 

I det avspritningsbara SystemRoMedic™ sortimentet ingår för närvarande 
följande produkter, och fler är på väg!

HighBackSling/BariSling
Disposable cover, 

RollerSlide

EasyGlide, oval

DisposableBeltEasySlide, disposable

EasyBelt

ThoraxSling/ThoraxSling, 
med sätesstödTurningSlingSafeHandlingSheetStretcherSling LimbSling

Disposable cover, 
EasySlide

EasyGlide, oval (mini)

MiniStretcherReTurnBelt ThoraxSling

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.

      Besök gärna vår hemsida, www.handicare.se, för uppdateringar och mer information.

ReTurnBelt, 
disposable


