
 

GlideComfort 

De GlideComfort is een ergonomisch en economisch verantwoord hulpmiddel voor 

verplegend personeel waarbij de patiënt op een zeer comfortabele en veilige manier 

verplaatst kan worden. De cliënt kan met behulp van de GlideComfort zeer 

gemakkelijk behandeld, verplaatst of geheven worden via 6 handvatten. 

Voordelen: 

 Vermindert de fysieke belasting van hulpgevers 

 Efficiënter werken. Bedoeld voor zijwaartse transfers.  

 Ergonomisch: besparing van de rug 

 Economisch, kostenbesparend: Er zijn geen onderleggers of andere onderlagen meer nodig 

 Tijdswinst 

 Kan tot 3 liter/m² absorberen 

 Door zijn structuur zal de patiënt niet wegglijden als de rugleuning omhoog staat. 

 De patiënt zal minder pijn ervaren door verminderde wrijving en druk tijdens transfer 

 De patiënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden. 

 6 Handvatten  

Kenmerken: 

 De beschermstof bestaat uit meer lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met 

een glijzeil en handvaten voor de handelingen uit te voeren. 

 Tot 200 kg draagkracht 

 6 handvatten aan elke kant voor een stevige en veilige grip 

 Plaats de witte gladde kant onder, het groene protectie materiaal aan de bovenkant. 

 De cliënt ligt rechtstreeks boven het groene beschermmateriaal. 

 De GlideComfort wordt rechtstreeks op de hoes van het bed gelegd. 

 Zorg ervoor dat de GlideComfort onder de schouders en heupen wordt geplaatst zodat de cliënt 

makkelijk verschoven kan worden zonder dat er schuifkrachten ontstaan.  

Wasinstructie:  

 Aangewezen temperatuur 70°C - maximum temp. is 95°C 

 Niet wassen met ritsen of Velcro materialen. 

 Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken 

 Drogen kan op 70°C,  max 80°C. 

 Geen metalen toevoegen tijdens het wassen 

LET OP!!! 

 Niet te gebruiken bij schade 

 Maximum gewicht: 200 kg!  

 Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken 

 Niet gebruiken met tilliften 
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