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Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden 
produktet/produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, 
at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at 
produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. 
Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i 
andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder 
CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master 
care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:
Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forord-
ningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og 
er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:
1) Produktet placeres i par under brugers lår for at nedsætte friktion, 
når bruges flyttes/flytter sig bagud på sædet.
2) Kan placeres under bruger lår hvorefter sejlstroppen kan føres  
imellem de 2 plader, hvorved risiko for shearskader minimeres.

Anvendelse af produktet:
Produktet bruges til brugere som ikke selvstændigt kan flytte sig 
bagud i på sædet, eller hvor friktion fra sejlstroppen kan medføre 
shearskader. 

Hvis bruger ikke selvstændigt kan forflytte sig bagud i sædet, placeres 
1-2 plade under låret/lårene. Hvis muligt læner bruger sig til væk fra 
låret/ballen, hvor pladen skal føre ind. Har bruger funktion i den ene 
side kan én plade i modsatte side placeres – ellers placeres en plade 
under hvert lår.

Advarsel:
Ved brug hos brugere med øget risiko for shearskader kan et glide- 
stykke med fordel anvendes ved anlæggelse af pladen.

Risikovurdering:
Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for 
den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og 
lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:
Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget 
instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen 
grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og 
på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste 
produkter.

Levetid:
Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal brug og 
slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder 
tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig 
forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Ved store ridser, 
knækkede kanter eller hvis materialet er blevet blødt, bør produktet 
kasseres.

Garanti:
master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, 
hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:
Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette natio-
nale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes 
distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskad-
er, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål 
/brug.

master-care.dk



Brugervejledning - Master Glide Sif

Side 3

Placering af sejls benstropper ved hjælp af Master Glide Sif:

8. Efter benstroppen er korrekt placeret, fjernes 
Master Glide Sif ét af gangen. Gentag på det 
modsatte ben. 

7. Benstroppen fra sejlet placeres mellem de 2 
Master Glide Sif og trækkes ind under brugerens 
lår til den korrekte placering.

5. Master Glide Sif fjernes på begge sider ved 
at rotere det ud ad og trække det væk. Brugeren 
kan igen læne sig tilbage.

6. Placer sejlet bag brugerens ryg – evt. med 
Master Glide Thor. Placer samlet 2 stk. Master 
Glide Sif under brugerens ene lår ved at skubbe 
spidsen ned i underlaget. 

3. Hjælper placerer sig foran brugeren og hjælper 
brugeren til at læne sig frem, så ryggen er fri af 
ryglænet. 

4. Hjælperen placerer hænderne eller sit knæ 
ved brugerens knæ, og brugeren kan let skubbes 
korrekt tilbage i sædet. Den mere aktive bruger 
kan selv skubbe sig tilbage i sædet.

2. Hjælper placerer et stk. Master Glide Sif 
under hvert af brugerens lår. Hvis muligt læner 
brugeren sig til siden. Spidsen af Sif skubbes ned 
i puden og ind under brugerens lår. 

1. Master Glide Sif er det perfekte hjælpemiddel 
til at hjælpe en bruger tilbage i stolen igen. For 
at lette trykket under lårene placeres brugerens 
fødder på fodstøtterne eller fx Master Step On 
PMA-8091.

Længere tilbage i kørestol (1-2 hjælper):

master-care.dk



HUMAN HANDLING CONCEPT

We support the Sustainable Development Goals

Brugervejledning - Master Glide Sif                  

Brugervægt:
Anbefalet max. brugervægt: 200 kg

Eftersyn: 
Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne 
inden hver brug. Kontroller at produktet ikke 
er knækket, har store ridser eller lign. Har 
produktet høj friktion eller på anden vis er i 
stykker, skal produktet kasseres.

Overfladisk rengøring:
Dette produkt kan rengøres overfladisk med 
klud og sæbe.

Brugervejledning:                                                                                                                 
Læs denne brugervejledning nøje inden 
ibrugtagning.

Desinficering:
Dette produkt tåler overtørring med  
alkoholholdige desinficeringsblandinger 
mellem pH 5-9.
 

Bortskaffelse:                                                                                                                      
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende 
regler.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm., 

se www.master-care.dk

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

ADVARSLER

MC 001-7060 Master Glide Sif L 45 x B 20 x H 0,3 cm 1      200 kg

Max. BrugervægtAntal håndtag:Størrelse:Varenummer - Navn

Materialer: 
Polyethylen

Tekniske specifikationer

Find os på:

Efterlad aldrig bruger på 
produktet på sengekanten.

Efterlad aldrig produktet  
liggende på gulvet.

Sørg for, at alle relevante bremser 
er låst, inden forflytning foretages.

CE-mærkning:                                                                                                                     
Produkterne er godkendt i henhold 
til gældende forordning for CE-
mærkning og lever op til Forordning 
MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk 
Udstyr, klasse 1.

master care A/S, Sofienlystvej 3, DK 8340 Malling, Danmark
Tel. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk

master-care.dk


