Delaftale 33: Vendesystem - polstret, bestående af glidelagen og vendelagen
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 31 03 (-21)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Vendesystem til seng, der består af et glidelagen (madrasovertrækket) og et vendelagen, der nedsætter friktionen, når en
person skal vendes eller forflyttes i sengen. Vendesystemet skal både kunne anvendes til at vende og forflytte personen

manuelt og ved hjælp af en mobil eller stationær personløfter. Personen skal kunne forflyttes til siderne og op/ned i seng
vha. vendesystemet. Skal kunne bruges sammen med skummadrasser og tryksårsforebyggende madrasser uden en

væsentlig forringelse af disse produkters egenskaber. Skal kunne anvendes til indstillelige plejesenge med 4-delt liggeflade
i private hjem/i plejeboliger.

Glidelagen

Lagnet skal bestå af glidestof og have en skridsikker belægning langs kant i begge sider.

Mål

Skal passe til en madras der er 200 cm lang og 88 cm bred, med en tykkelse på 20 cm.

Øvrigt

Lagenet skal kunne blive på plads, når liggefladen indstilles, evt. ved skridsikkert underlag eller

Egenskaber

Lagenet skal være brandhæmmende, uigennemtrængeligt for væske og åndbart. Skal være

Skal have min 3 låsezoner der tager glidet af underlaget.

ved fastgøringsmuligheder.

udformet således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madras’
trykfordelingsevne.

Skal være let at på- og afmontere.
Vendelagen/glidemadras

Skal kunne fås som et helt lagen og i en todelt udgave, der giver mulighed for at udføre

personlig hygiejne på en person i sideleje. Vendelagenet skal have håndtag både til manuel
håndtering og til opkobling på personløfter.

Madrassen skal være komfortabel at ligge på syninger må ikke kunne give risiko for tryk.
Mål

Vendelagenet skal være 140-150 cm bred og 200 cm lang og passe til en madras der er 200

Egenskaber

Skal være brandhæmmende, uigennemtrængeligt for væske og åndbart. Skal være udformet

Mærkning

Vendelagenet skal være mærket med max. brugervægt.

Fælles krav

cm lang og 88cm bred

således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madras’ trykfordelingsevne.

Brugervægt

Skal kunne anvendes til personer med en brugervægt op til min.125 kg.

Egenskaber

Det skal være muligt at låse glidebevægelsen separat under rygdel, sædedel og bendel.

Mærkning

Glidelagen og vendelagen skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning
for placeringen i seng.

Skal være mærket med rengøringsanvisning.
Rengøring

Skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv.
hjemmepleje og i plejebolig. Skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10

minutter. Skal kunne tåle tørretumbling. Produktet skal være mærket med vaske anvisninger.
Skal kunne vaskes ofte uden at miste glide egenskaber
Leveringstid

Gælder for både glidelagen og vendelagen, max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Vendelagen/glidemadras skal kunne også fås som et to delt produkt og fungere sammen med lift.
Glidelagen og vendelagen/glidemadras skal kunne fås til madras bredde 105 og længde 200.
Glidelagen i andre størrelser, fx ____ cm x ____ cm
Vendelagen i andre størrelser, fx ____ cm x ____ cm
Forlængerstropper til fastgøring af glidelagen.

Krav til dokumentation
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.
Det kunne være dokumentation for prøvning efter

• DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder

• DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del
1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme. (For vendemadras)

• DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstyrs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret, og
12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme. (For glidelagen)

eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Max. brugervægt
Materialer, egenskaber for glidelagen og vendelagen.
Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med ØkoTex mærkningen)
Alle mål
Tilladte rengøringsmetoder
Evt. restriktioner ved opbevaring
Evt. tilbehørsprogram
Forventet levetid med intakt glideevne
Leveringstid
Omfang og indhold af vederlagsfri konsulentbistand
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)
Komfort for bruger, herunder

Tilbehørsprogram

- vendesystemets evne til at bevare madrassens

Rengøringsvenlighed

- vendesystemets evne til at blive på plads

Forventet levetid

- lave forskydningskræfter (”shear forces”) i vævet

Leveringstid

- klimakomfort

trykfordelings-/aflastningsevne

- evnen til at forhindre bruger i at glide ned i sengen
- støj fra materialet (fx knitren)

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder
- af- og påmontering af glidelagen

- håndterbarhed, herunder kraftforbrug
- af- og påmontering på personløfter
- let forståelig brugermanual
- opbevaringsmåde
- mærkning

