Guide til at vælge den rette WendyLett-kombination
Med denne WendyLett-guide vil vi i udvalgsprocessen, hjælpe dig til at finde den bedste WendyLett-løsning for dine brugere.
For mere information om WendyLett glidlagensystem, venligst se vores WendyLett-brochure som du finder på vores hjemmeside www.handicare.dk/ under ”Viden” eller følg dette link.
Du kan også ringe til vores kundeservice på tlf. +45 70 22 43 41

Brugeren kan sætte fra med
sine fødder:
Vælg et standardlagen hvor
enden er fri for glidmateriale.

Med pyjamas:
Vælg et standardlagen, eller
ét med elastik.
At brugeren skal kunne
vende sig selvstændigt i
sengen, eller bevæge sig
selvstændigt, til midten af
sengen.

Sætter brugeren fra med
fødderne ved vending i seng?

Sover brugeren med eller
uden pyjamas?

Standardlagen

Brugeren kan IKKE sætte fra
med sine fødder:
Vælg et standardlagen eller
ét med elastik, hvor
glidmaterialet fortsætter til
fodenden.

Uden pyjamas:
I tillæg til et standardlagen
eller ét med elastik, vælg et
WendyLett2Way

Foretrækker du et
standardlagen eller ét med
elastik?

Hvad er målet?

Lagen med elastik som
passer madrasser med en
tykkelse, på op til 20 cm.

At brugeren aktivt skal kunne
deltage ved at vende sig i
sengen, ved hjælp fra
sundhedspersonale.

Madrasbredde:
80/90 cm

1634
WendyLett standardlagen, 140×200 cm,
glidbredde 60 cm

Madrasbredde:
120 cm

1668
WendyLett standardlagen,
glidbredde 100 cm width

Madrasbredde:
105 cm

1639
WendyLett standad lakan, 200×200cm,
glidytas bredd 70 cm

Madrasbredde:
120 cm

1669
WendyLett standad lakan, 200x220 cm,
glidytas bredd 100 cm

Dobbeltseng
1 overflade m/ glidmateriale

1681
WendyLett standad lakan, 200x370cm,
glidytas bredd 70 cm

Madrasbredde:
90 cm

1641
WendyLett lagen med elastik, 200x90cm,
glidbredde 70 cm

Madrasbredde:
105 cm

1651
WendyLett lagen med elastik, 200x105cm,
glidbredde 80 cm

Madrasbredde:
120 cm

1661
WendyLett lagen med elastik, 200x120cm,
glidbredde 95 cm

Madrasbredde:
140 cm

1671
WendyLett lagen med elastik, 200x140cm,
glidbredde 110 cm

Anvend et WendyLett2Way
træklagen.
OBS! Må altid anvendes i
kombination med et
WendyLett standard- eller
elastiklagen.

1636
WendyLett2Way,
140×200cm, grå/hvid

Under hofterne.
Kun for at rotere og
positionere manuelt.

Hvor findes behovet for
friktion?
Under både skuldrene
og hofterne.

Behøver
inkontinensbeskyttelse.

Er det muligt at koble
WendyLett4Way til en lift for
at vende brugeren?

Under skuldrene, hofterne
og fødderne.

Vending og positionering
højere op i seng af passiv
eller tung bruger med hjælp
fra sundhedspersonale.

Anvend et WendyLett4Way
træklagen.
OBS! Må altid anvendes i
kombination med et
WendyLett standard- eller
elastiklagen.

1648
WendyLett4Way, Inco
75x200cm
1637
WendyLett4Way, 140×200cm
+ inkontinenslagen 1530 op til 1532, i tillæg
1647
WendyLett4Way, 200x200cm
+ inkontinenslagen 1530 op til 1532, i tillæg

Roterer og positionerer både
manuelt og ved hjælp af en
lift.

1649
WendyLett4Way, inkontinens+håndtag,
140×120cm

Roterer og positionerer både
manuelt og ved hjælp af en
lift.

1657
WendyLett4Way med håndtag,
140×190cm

Behøver 4Way træklagnet at
være udrustet med
inkontinensbeskyttelse?

Intet inkontinensbeskyttelse
behøves.

Er det muligt at koble
WendyLett4Way til en lift for
at vende brugeren?

Under både skuldrene
og hofterne.
Kun for at rotere og
positionere manuelt.

Hvor findes behovet for
friktion?
Under skuldrene, hofterne
og fødderne.

1637
WendyLett4Way,
140×200cm
1652
WendyLett4Way, 140×260cm,
ekstra bred til tungere brugere
1647
WendyLett4Way,
200x200cm

+

