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Brukerveiledning 
Glidelaken Arcus Vita 

 
 
 
Art. 1083 
Glidelaken  
STANDARD 
HMS nr 160228 
eller  043041 
 
Mål: B210 x L100 cm 
Glideflaten B60 x L100 cm 

 
 
 
Art. 1084 
Glidelaken  
LANG 
HMS nr 146832 
eller 063087 
 
Mål: B210 x L140 cm 
Glideflaten B60 x L140 cm 

 
 
 
Art. 1099 
Glidelaken  
X-LANG 
HMS nr 144464 
 
 
Mål: B220 x L200 cm 
Glideflaten B70 x L200 cm 

FOR ENKELTSENG 70—90 cm: 

FOR BRED SENG 100—130 cm: 

 
 
 
Art. 1505 
Glidelaken  
BRED 
 
 
Mål: B240 x L120 cm 
Glideflaten B90 x L120 cm 

 
 
 

 
 
 
Art. 1968 
Glidelaken  
For DOBBELTSENG 
HMS nr 145615 
 
Mål: B280 x L120 cm 
Glideflaten B130 x L120 cm 

FOR DOBBELTSENG 140—180 cm: 

KOMBINASJONER: 

Art. 1086 Glidelaken Standard m/stikklaken 
HMS art nr. 170378 

Pakke med art 1083 og art 1010  
 

Art. 1088 Glidelaken Lang m/stikklaken 
HMS art nr. 170379 

Pakke med art 1084 og art 1010 

Art. 1506 Glidelaken Bred m/stikklaken 
HMS art nr. 202719 

Pakke med art 1505 og art 1010 

Art. 1969 Glidelaken for Dobbeltseng m/stikklaken 
HMS art nr. 144158 

Pakke med art 1968 og art 1010 

 
 
 
Art. 1010 
Stikklaken  
2-veis 
HMS nr 198610 
 
Mål: 180 x 90 cm 

 
 
 
Art. 1011 
Stikklaken 
4-veis 
HMS nr 202720 
 
Mål: 200 x 140 cm 

 
 
 
 

STIKKLAKEN: 
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Bruksområde 
Glidelaken er et hjelpemiddel for å nedsette friksjonen under vending i seng slik at det blir lettere for pasienten 
å snu seg i sengen. 
 
Brukere som kan snu seg selv ved hjelp av den nedsatte friksjonen skal ligge direkte på glidelakenet. 
 
Brukere som allikevel trenger hjelp til vending og stell i seng kan bruke glidelaken i kombinasjon med Stikkla-
ken 2-veis eller Stikklaken 4-veis. Stikklakenet plasseres da oppå glidelakenet. 

Plassering Glidelaken 
Glidelaken plasseres i sengen med glideflaten opp. Merkelappen som anviser: 
DENNE SIDE OPP OG I HODEENDE, skal ligge midt i sengen i hodeenden. Pass 
på at glideflaten ikke går ut over sengekanten, det medfører fare for fall ut av seng.  
 
Overskytende del av lakenet på sidene foldes godt innunder madrassen på begge 
sider. Dette for at lakenet skal ligge stramt og stabilt gjennom natten. 
 
Se for øvrig illustrasjonen til høyre eller på forsiden vedrørende plassering av de 
forskjellige modellene. 

Plassering Stikklaken 
Stikklaken plasseres oppå glidelakenet og brukeren ligger oppå der igjen. Se illus-
trasjoner til høyre 

Stikklaken 2-veis 

Stikklaken 4-veis 

Funksjon Stikklaken 
Stikklaken 2-veis har den egenskapen at man oppnår lav friksjon ved forflytning 
sideveis, men normal/høy friksjon ved forflytning opp og ned i sengen. Man kan 
dermed heve hodegjerde noe uten at pasienten glir ned i sengen. 
 
Stikklaken 4-veis har den egenskapen at man oppnår lav friksjon ved forflytning i 
alle fire retninger. 
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Anvendelse Glidelaken 
Brukeren ligger direkte på glidelakenet og kan ved hjelp av den ned-
satte friksjonen lettere snu seg i sengen.  

Anvendelse Stikklaken 
Vending med stikklaken foretas ved å gripe fatt i stikklakenet ved 
skuldre og hofte. Hev sengen slik at den laveste pleieren får en god 
arbeidsstilling. Arbeid med strake håndledd og bruk vektoverføring. 
Er man 2 pleiere kan den ene trekke i stikklakenet samtidig som den 
andre skyver forsiktig ved skuldre og hofter.  
 
 
Før pleieren forlater brukeren skal det overskytende av stikklakenet 
skyves inn under madrassen for dermed å ”låse” fast stikklakenet. 
 
Er pasienten urolig og beveger seg mye i løpet av natten bør også 
sengehesten være oppreist slik at det ikke oppstår fare for fall ut av 
seng. Dette er spesielt viktig ved bruk av 4-veis stikklaken. 

Sikkerhet! 
 Påse at glidelakenet alltid ligger midt i sengen og at glidefeltet ikke går ut over kanten av sengen.  
 

 Når man forlater pasienten på et glidelaken med stikklaken skal alltid det overskytende stoffet på sidene av 
stikklakenet foldes godt innunder madrassen. 

 

 Når man forlater pasienten på et 4-veis stikklaken skal det alltid vurderes om sengehesten skal være oppreist 
for å unngå fall ut av sengen. 

 

 Forlat aldri pasienten sittende alene på sengekanten. 

Vaskeråd 
 

 Stryking av glideflaten forbedrer glideevnen. 

 Bruk ikke skyllemiddel. 
 

Materiale 
 

 Glidefelt: 100 % polyester 

 Sidefelt: 35% bomull, 65% polyester 
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 www.arcus-vita.no  

Pb 213 

5591 Etne 
 

Telefon: 53 75 77 50 

Telefaks: 53 75 77 51 

E-post: post@arcus-vita.no 

Glidelaken Stretch 
Glidelaken Stretch er et glidelaken som består av et vanlig stretchlaken 
med påmontert glideflate. Dette har den fordelen at det holder seg mer i 
ro i sengen i løpet av natten selv om brukeren er noe aktiv. Fungerer 
også bedre ved bruk av sykesengens funksjoner med elevering av hjer-
tebrett osv.  Man behøver ikke et ekstra laken under, og det kan gjerne 
brukes i kombinasjon med stikklaken.  
Glidelaken Stretch finnes i følgende modeller: 

Art. 1090 Glidelaken Stretch 90 Passer til seng bredde 80-90 cm Hms art nr 134775 
Art. 1094 Glidelaken Stretch 120 Passer til seng bredde 120 cm Hms art nr 149393 
Art. 1092 Glidelaken Stretch 150 Passer til seng bredde 150 cm Hms art nr 147044 
Art. 1096 Glidelaken Stretch 180 Passer til seng bredde 180 cm Hms art nr 174248 
 

Glidelaken Stretch har egen brukerveiledning 


