®

master-care.dk

Danmarks førende indenfor
forflytningshjælpemidler

HUMAN HAN

Vælg kvalitet, spar penge og
skån miljøet

Version 1-VG202110101
37 Years
Since 1984

The Original Nordic

H
uman Handling
Handling CConcept
oncept
Human
Forflytning & Rehabilitering
Vending og Mobilisering
Overflytning & Håndtering
Lejring & Positionering

Kære kunde

Indholdsfortegnelse

Velkommen ind i vores forflytningsverden. For os er
brugernes funktionalitet stærkt forbundet med valg af
hjælpemidler. Vi ønsker, at fremme et naturligt
bevægemønster, skabe tryghed og gøre bevægelse og
forflytning lettere i hverdagen.
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Vi tilbyder konsulentbistand, afprøvning, løsningsforslag
samt undervisning og står til enhver tid klar til at hjælpe
dig. Find vores konsulenters kontaktinformationer på
bagsiden af brochuren.
master care A/S er en 100% danskejet virksomhed.
Med vores lange erfaring indenfor ergonomi og forflytning
stræber vi efter at være førende indenfor innovation,
fremstilling og lancering af enkle og unikke forflytningsløsninger.
Miljøprofil
Miljø og bæredygtighed er centrale værdier i master care,
hvorfor vi har lavet vores miljøprofil, hvor vi forklarer
hvilke tiltag og fremgangsmåder master care arbejder
efter.
Det originale koncept
I starten af 1980’erne udviklede og udbredte jeg de
første glidemåtter på det nordiske marked. Efterfølgende
i begyndelsen af 90´erne, videreudviklede og lancerede
jeg Europas første åbne glide- og vendesystem, Master
Turner. Sidenhen er der videreudviklet på produkterne,
bl.a. efter vores værdier om miljø og bæredygtighed.
Mindre varmt at ligge på
Alle vores glide- og vendesystemer har i dag et særdeles let, organisk non-voven bio-materiale som vattering.
Dette sikrer en unik fugtabsorbering, allergiforbyggende
egenskaber samt, at produktet er væsentlig mindre varmt
at ligge på end andre produkter af samme art.
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Vidar Geitrheim CEO
Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.
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Hvordan
vælger jeg
den bedste
løsning?

Inddeling af de 5 kategorier til valg af hjælpemidler i forhold
til mobilitet, kognition og vægt.
Generelt
Brugere kan svinge i funktionsniveau over døgnet og dermed også i kategori. Det er vigtigt løbende at vurdere brugerens funktionsniveau (før, under og efter en forflytning) og tilpasse forflytningsmetode, hjælpemidler og antal hjælpere
hertil.
Vægtkategorierne er vejledende. Ved brugere, som ligger tungt i madrassen eller har meget tonus, er det en fordel at
vælge et hjælpemiddel, som giver mindre friktion og dermed mere hjælp fx vælge en Master Turner frem for en ”Light
Turner”.

Kategori 1: Selvhjulpen bruger
Brugeren udfører forflytninger selvstændigt med eller uden hjælpemidler.
Efter verbal og/ eller visuel instruktion kan bruger selv varetage forflytningen og der er ikke behov for
yderligere støtte.
KG

Patientgruppen max. 250 kg.
Hjælpemidlet kan være: Silk Master, Light Cover, Master Turner - S, Travel Master, Master Turner –
S eller M, Auto Slide, One Way Open, diverse glidebrædder, Nylon Master Open m.fl.

Kategori 2: Næsten selvhjulpen bruger
Brugeren kan udføre forflytningen selvstændigt med verbal guiding (mundtlig instruktion) og evt. let
fysisk hjælp.
Ved brug af de nødvendige hjælpemidler kan forflytningen udføres uden risiko for skader. Manglende
brug af hjælpemidler vil kunne medføre risiko for fysisk overbelastning af hjælper og/eller skader på
bruger.
Patientgruppen max 250 kg. Kræver max. 1 hjælper.
KG

Kategorien dækker over alle vægtgrupper med forudsætning af, at hjælper kan udføre støtten i
forflytningen uden fysisk belastning.
Hjælpemidlet kan være: Silk Master, Master Turner - S eller M, Glidebræt, Light Turner, Auto Slide
Back, One Way Open m.fl.
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Kategori 3: Mindre selvhjulpen bruger
Brugeren kan ikke selvstændigt udføre forflytningen uden brug af hjælpemidler og moderat
fysisk støtte af hjælperen.
Brugeren yder fysisk bidrag til forflytningen, som understøttes fysisk af hjælperen for at
forflytningen lykkes. Forflytningen kan kræve 1-2 hjælpere og/eller lift og andre mekaniske
hjælpemidler. Der kan være let behov for kognitiv guiding for at gennemføre forflytningen,
men bruger har forståelse for forflytningen og samarbejder.

KG

Patientgruppe 40 – 120 kg
Kræver ofte 1-2 hjælpere og evt. lift og
andre mekaniske hjælpemidler

Patientgruppe 120 – 250 kg
Kræver mindst 2 hjælpere. Brug af lift og andre
mekaniske hjælpemidler anbefales. Som tommelfingerregel øges antal personer med 1 pr. 50
kg kropsvægt.

Hjælpemidlet kan være:
Light Turner og Light Cover ved lettere
brugere, Master Turner - M eller L, Nylon
Master Large, Vision Board M eller L, Kiler
og puder.

Hjælpemidlet kan være:
Light Turner og Light Cover ved lettere brugere,
Master Turner - M eller L, Nylon Master Large,
Master Heavy Leg, Vision Board M eller L, Kiler
og puder.

Kategori 4: Ikke selvhjulpen bruger
Brugeren kan ikke udføre forflytningen selvstændigt, men er let aktiv i forflytningen efter
fysisk og kognitiv formåen. Der kan være et større behov for kognitiv guiding for at gennemføre forflytningen. Brugeren har forståelse for forflytningen og modarbejder ikke.
Forflytningen kan kræve 2 hjælpere og/eller lift og andre mekaniske hjælpemidler. Forflytningen kræver hjælpemidler, hvor hjælperen kan medinddrage brugeren uden selv at blive fysisk
(og psykisk) overbelastet.

KG

Patientgruppen 40 – 120 kg
Kræver ofte 1-2 hjælpere og brug af lift og
andre mekaniske hjælpemidler anbefales.

Patientgruppen 120- 250 kg
Kræver mindst 2 hjælpere og brug af lift og
andre mekaniske hjælpemidler anbefales.

Hjælpemidlet kan være:
Light Turner og Light Cover ved lettere
brugere (anbefalet max 90 kg), Master
Turner og Cover, puder og kiler mm.

Hjælpemidlet kan være:
Master Turner Pro eller XL samt Cover, Vision
Board eller Master Board Heavy, Nylon Master
Large. Kiler og puder.
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Kategori 5: Ikke selvhjulpen, minimal bevidst eller ikke-samarbejdende bruger.
Brugeren kan ikke selv fysisk deltage i forflytningen og har brug for maximal hjælp. Brugeren kan
være terminal, eller det kan være prioriteret, at borger skal spare energi til f.eks. besøg mv.
Forflytningen kan kræve 2 hjælpere og/eller lift samt andre mekaniske hjælpemidler.
Brugeren kan ikke eller kun i let omfang samarbejde til forflytningen. Brugeren kan være agiteret.

KG

Patientgruppen 40 – 100 kg
Patientgruppen 100 - 250 kg
Kræver ofte 1-2 hjælpere samt lift og andre Kræver mindst 2 hjælpere og brug af lift og
mekaniske hjælpemidler
andre mekaniske hjælpemidler anbefales. Som
tommelfingerregel øges antal personer med 1
pr 50 kg kropsvægt.
Hjælpemidlet kan være:
Light Turner og Light Cover (anbefalet max
90 kg). Master Turner L og Cover, Vision
Board Large, Kiler og puder.

Hjælpemidlet kan være:
Master Turner Pro eller XL, Master Board
Heavy, Nylon Master L, Master Heavy Leg, Kiler
og puder.

Yderligere informationer:
For yderligere informationer vedr. produkter, løsningsforslag, præsentation, kurser eller undervisning, kontakt en af vores terapeuter. (Se information under indholdsfortegnelse) eller vores
kundeservice på tlf. 86 93 85 85
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Green Care
master care A/S er med over 35 års erfaring førende indenfor
fremstilling af enkle og unikke forflytningsløsninger.
Høj kvalitet og miljøbevidsthed
Vores produkter er kendt for lang holdbarhed og høj kvalitet. Dermed
undgås hyppige udskiftninger, som belaster miljøet. Alle vores nye Glideog Vendesystemer har et organisk non-voven Bio-materiale som vattering. Dette sikrer en unik fugtabsorbering, allergiforbyggende egenskaber
samt, at den er mindre varm at ligge på end andre produkter af samme
art.
Bæredygtig transport
master care A/S arbejder hele tiden på at være førende i bæredygtige
forflytningsløsninger. Det gælder bl.a. ved indkøb af råvarer og produktion i Europa frem for fjerne markeder, hvorved vi undgår lange miljøbelastendende transportafstande.
Kemi
Ved at holde produktionen indenfor EU sikrer master care a/s, at der ikke
anvendes sundheds- og miljøskadelige stoffer i produktionen af vores
forflytningshjælpemidler.
Miljøvenlige engangshjælpemidler
Glidestykker, engangsovertræk og plast produkter produceres i miljøvenlig Polyethylen og genbrugsplast, som ved forbrænding kun omdannes til
H2O og CO2 ved korrekt destruering. Begge dele er naturlige bestanddele
ved forbrænding.
Miljøvenlig emballage
Al behandling af emballage i virksomheden håndteres efter gældende
krav for destruering og genanvendelse.
Energibesparende rengøring
Den unikke tynde Bio-vattering i Master Turner-modellerne medvirker
til, at vask og tørring foregår hurtigere sammenlignet med lignende
produkter. Den mindre fylde gør, at vendelagnerne nemt kan puttes i en
husholdningsvaskemaskine i stedet for, at de skal fragtes til et centralt
vaskeri.
Omtanke for produktion
Al produktion foregår i Europa under EU lovgivning. Dvs. at al produktion
foregår, hvor der benyttes lovlig arbejdskraft. Det giver en lidt højere
kostpris, men vi synes, det er det værd.
master care A/S støtter FN’s klimamål
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Nyt glidemateriale
med endnu lavere friktion
og længere holdbarhed.

Nylon Master Prima

FOUR
WAY
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Nylon Master Prima er en nyudviklet glidedug.
- Dobbelt side coated med unikke glide-egenskaber
- Trevler minimalt
- Med ribstop, der øger stoffets styrke
- Leveres på ruller à 10, 20, 50 eller 100 m, der kan
klippes op i de ønskede størrelser

Produktet findes i flere størrelser f.eks.:
Vare nr. MC 001-1023, HMI: 129867
Nylon Master Prima
Størrelse: L 10 x B 150 cm
Kontakt kundeservice på tlf. 8693 8585
for vare nr. på de øvrige længder.
Se vores nye vægophæng på s. 7

Nylon Master Quiet

Ny

Nylon Master Quiet er et nyudviklet glidestof
- Utrolig lydsvagt, let og blødt
- Ideelt til påklædning og demente borgere
- Er Oeko-Tex 100 certificeret
FOUR
WAY
- Trevler ikke
- Leveres i længderne:
L 10, 20, 50, 100 m x B 150 cm
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Nyt glidemateriale
med endnu lavere friktion
og længere holdbarhed.

Produktet findes i flere størrelser f.eks.:
Vare nr. MC 001-1026, HMI: 129862
Størrelse: L 10 x B 150 cm
Kontakt kundeservice på tlf. 8693 8585
for vare nr. på de øvrige længder

Side 6
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Super Glide ECO Open er en nyudviklet glide- og
forflytningsplast
- Et perfekt alternativ til nylon i de situationer,
hvor materialet bliver urent og skal vaskes/
kasseres
- Unikke glideegenskaber og kan anvendes til
de fleste typer forflytninger
- Produceret i perforeret genanvendeligt plast
- Kan genanvendes flere gange til den samme
person
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 002-1269, HMI: 117518
Super Glide ECO - Open - Rulle 100 stk
Størrelse: L 100 x B 124 cm (rullebredde 62 cm)
Vare nr. MC 002-1272, HMI: 125008
Super Glide ECO - Open - Rulle 2 x 50 stk
Størrelse: L 100 x B 124 cm (rullebredde 62 cm)

Multi Rack - Vægophæng
Multi Rack nyudviklet vægophæng til glidestof og
forflytningsplast på ruller
- Kan monteres horisontalt og vertikalt
- Dugholderen i klar plast forhindrer, at glidematerialet
glider af rullen
- Rulleholder med forskellig størrelse diameter til div.
paprør
- Solid udførelse og lang holdbarhed
- Kan anvendes til alle vores længder paprør
- Kan anvendes til ruller med op til 150 m glidedug
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 002-1287
Multi Rack - Vægophæng
Størrelse: L 60-160 x H 20 x D 20 cm

Side 7
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Master Glide Flexi
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Vores meget populære fleksible glidebrædder til siddende
overflytninger
– Leveres af miljøvenligt, genanvendeligt materiale
– Har en meget glat overflade, der former sig efter brugeren
– Kan bøjes op i bagkant for ekstra stabilitet og skærmer
over kørestolens hjul
– Er meget fleksibelt med skridsikker belægning på undersiden
– Leveres med 3 ergonomiske håndtag
– Max brugervægt 160 kg
Leveres i følgende størrelser:
Varenr.: MC 001-7000, HMI: 34160
Master Glide Flexi - S
Størrelse: L 40 x B 35 cm / Tykkelse: 5 mm
Varenr.: MC 001-7010, HMI: 33246
Master Glide Flexi - M
Størrelse: L 60 x B 35 cm / Tykkelse: 5 mm
Varenr.: MC 001-7020, HMI: 33247
Master Glide Flexi - L
Størrelse: L 75 x B 35 cm / Tykkelse: 5 mm

Ny

Unique Slide

FOUR
WAY

Vores nyudviklede rørformede og semipolstrede glidepude
med forbedret glideevne til forflytning og vending i seng Vendelagnet med indbygget madrascover
– Har ekstra unikke glide egenskaber
– Glider ens i alle retninger
– Er sval at ligge på
– Er polstret med et biomateriale der har fugt absorberende egenskaber
– Lang holdbarhed
Leveres i følgende størrelser:
Varenr.: MC 002-1475, HMI: 125005
Unique Slide - S
Størrelse: L 70 x B 95 cm
Varenr.: MC 002-1476, HMI: 125006
Unique Slide - M
Størrelse: L 100 x B 95 cm
Varenr.: MC 002-1477, HMI: 125007
Unique Slide - L
Størrelse: L 180 x B 95 cm
Side 8
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De originale polstrede Autoslide glidepuder har fået
en opdatering og er nu endnu mere funktionel i bilen
- Aflaster ryg, hofter og knæ ved ind- og
udstigning af bilen
- Den kølende overflade har ventilerende
egenskaber
- Folder ikke under brugeren
- Flytter dig ergonomisk korrekt
- Låser under kørsel i retningen fremad
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr.: MC 001-9110, HMI: 38950
Auto Slide Back Air (Monteres omkring ryglæn)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antal håndtag: 2
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Varenr.: MC 001-9140, HMI: 128782
Auto Slide Turner Air (Ligges løst på bilsædet)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antal håndtag: 2
Varenr.: MC 001-9120, HMI: 38951
Auto Slide Seat Air (Monteres ned omkring bilsædet)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antal håndtag: 2

Auto Slide Velour
De eftertragtede Auto Slides med ny og opdateret Velouroverflade fås i tre varianter
- Perfekt til personer med lænde-, ryg- og
bækkensmerter
- Nedsætter friktionen ved ind- og udstigning af bilen
- Gliddet letter små stillingsskift under køreturen
- Låser ved fremadglidning

Leveres i følgende størrelser:
Varenr.: MC 001-8200, HMI: 104600
Auto Slide Back - Velour (Fastgøres omkring sæderyg)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antal håndtag: 2
Varenr.: MC 001-8210, HMI: 104601
Auto Slide Turner - Velour (Ligger løst på bilsædet)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Antal håndtag: 2
Varenr.: MC 001-8230, HMI: 124984
Auto Slide Seat - Velour (Monteres på sædet)
Størrelse: L 50 x B 50 cm
Side 9
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Sling Vest
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De ultra funktionelle, polstrede og glatte hylstre til sejl,
der gør det lettere at placere og fjerne et sejl under/bag en
bruger
- Sejlet føres ind igennem Sling Vesten, som placeres over rygdelen af sejlet
- Forebygger friktion/shear mod bar hud
- Forebygger unødvendige løft under pålægning/
fjernelse af sejl
- Sikrer brugeren bibeholder den gode siddestilling,
da bruger ikke skal læne sig frem
- Sikrer at brugers tøj ikke trækkes i
Leveres i følgende størrelser:
Varenr. MC 003-9040, HMI: 48844
Sling Vest - M
Størrelse: L 66 x B 30/50 cm
Varenr. MC 003-9041, HMI: 55719
Sling Vest - L
Størrelse: L 72 x B 60 cm
Varenr. MC 003-9042, HMI: 82004
Sling Vest – XL
Størrelse: L 97 x B 60 cm

Sling Sock
Uundværlige polstrede glidehylstre til sejlets benstropper,
der grundet den glatte yder- og inderside gør sejlet meget
lettere at placere/tage bort under brugerens ben
- Sling Sock placeres og sejlets benstrop føres let
og friktionsfrit ind igennem
- Forebygger friktion mod bar hud, da benstroppen
glider indeni hylstret
- Sikrer at brugeren bibeholder den gode siddestilling, da benene ikke skal løftes for at fjerne
benstropperne
- Forebygger unødvendige løft
Leveres i følgende størrelser:
Varenr.: MC 003-9030, HMI: 106546
Sling Sock Regular / Sæt à 2 stk.
Størrelse: L 50 x B 13 cm
Varenr.: MC 003-9031, HMI: 48792
Sling Sock Basic - M / Sæt à 2 stk.
Størrelse: L 51 x B 17/28 cm
Varenr.: MC 003-9034, HMI: 55707
Sling Sock Basic - L / Sæt à stk.
Størrelse: L 60/70 x B 22/29 cm
Side 10
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Nyt enkeltlags
glidelagen, der
forebygger tryksår
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Light Cover
TWO
WAY

Light Cover er et nyudviklet silke glidelagen
- Nemt at montere uden at løfte madrassen
- Glider fantastisk ved forflytninger fra side til side
og har lang holdbarhed
- Kan anvendes på en luftskiftemadras
- Velegnet til f.eks. demente, da det ligner et almindeligt lagen
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-2655, HMI: 125009
Light Cover - M
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Glidefelt: L 140 x B 65 cm
Vare nr. MC 001-2656, HMI: 125026
Light Cover - L
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Glidefelt: L 200 x B 65 cm

Light Turner
Light Turner er et nyudviklet vendelagen i silke.
- Er syet enkeltlags for at undgå trykskader
- Har håndtag i siderne til manuel eller liftbrug
FOUR
- Glider fantastisk i alle fire retninger og har lang holdWAY
barhed
- Det perfekte silkevendesystem for person med svingende funktionsniveau
- Anvendes oven på Light Cover
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 002-2701, HMI: 114965
Light Turner - M
Størrelse: L 145 x B 140 cm
Antal håndtag: 10
Vare nr. MC 002-2700, HMI: 114964
Light Turner - L
Størrelse: L 200 x B 140 cm
Antal håndtag: 14

Side 11
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med unikke
glideegenskaber

d

mall (S= Side-Way)

®
master-care.dk

Master Turner Classic - S
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Ideel til den næsten selvhjulpne person og personer med lænde-, ryg- eller bækkensmerter
Dækker bækken og nedre ryg
Den specialudviklede tynde polstring minimerer
varmeophobning og absorberer fugt
Er sval at ligge på
Lang levetid
Fås også i en Inco variant
Kan anvendes i kombination med alle mobil- eller
loftlifte
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 001-1712, HMI: 50302
Master Turner Classic - S
Størrelse: L 70 x B 130 cm
Antal håndtag: 4
Vare nr. MC 001-2517, HMI: 53666
Master Turner Classic Inco - S
Størrelse: L 70 x B 130 cm
Antal håndtag: 4

Ny

Vario Cover - S (L 200 x B 85)
Nyudviklet madrascover til Master Turner Classic - S, hvor lagenet i fod- og hovedenden er integreret i coveret
- Placeres ovenpå madrassen og monteres let omkring
hjørnerne uden at løfte madrassen
- Leveres med vinger, der sikrer, at coveret ligger stabilt
på madrassens midte
- Leveres uden glideflapper
- Unikke glideegenskaber i alle fire retninger og lang
holdbarhed
- 10 cm skridsikker kant i begge sider
- Kan anvendes til luftskiftemadrasser og varierende
madrashøjder
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-2660, HMI: 126159
Vario Cover - S (L 200 x B 85)
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Glidedel: L 60 x B 65 cm
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Ingen løft af
madrassen.
Kan monteres af én
person.
Leveres med elastik i
hjørnerne.
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Vario Cover - M (L 200 x B 85)
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Nyudviklet madrascover til Master Turner – M, hvor lagenet
i fodenden er integreret i coveret
- Placeres ovenpå madrassen og monteres let omkring hjørnerne uden at løfte madrassen
- Leveres med vinger, der sikrer, at coveret ligger
stabilt på madrassens midte
- Leveres uden glideflapper
- Unikke glideegenskaber i alle fire retninger og lang
holdbarhed
- 10 cm skridsikker kant i begge sider
- Kan anvendes til luftskiftemadrasser og varierende
madrashøjder

Vario cover-Medium (S= Side-Way)

Ingen løft af madrassen.
Kan monteres af én person.
Leveres med elastik i hjørnerne.

Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-2670, HMI: 126160
Vario Cover - M (L 200 x B 85)
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Glidefelt: L 140 x B 65 cm

Master Turner Combi - M

FOUR
WAY

Nyudviklet Medium-vendelagen med optimering af håndtagene
- Ideelt til den mindre selvhjulpen person
- Dækker fra hoved til bækken og er ideelt til personer
med funktion i benene
- Den specialudviklede polstring minimerer varmeophobning og absorberer fugt. Er sval at ligge på
- Med flere greb der kan kompensere for lav lofthøjde
- Kan anvendes i kombination med alle mobil- eller
loftlifte
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-1725, HMI: 125762
Master Turner Combi - M
Størrelse: L 140 x B 150 cm
Forlæng levetiden og anvend et inkontinenslagen
f.eks. Inco Sheet. Se s. 17
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Nu med nyudviklet nylon
på bagsiden, der sikrer
endnu lavere friktion og
længere holdbarhed.
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Master Turner Combi - L
FOUR
WAY

master-care.dk

Det nyeste skud på Master Turnerstammen er Master
Turner Combi – L
- Udviklet med hovedende i begge ender så den
altid vender rigtig
- Dækker hele kroppen og nedsætter friktionen
ved forflytninger i sengen
- Perfekt til personer, der har brug for hel eller
delvis hjælp til forflytninger
- Den specialudviklede tynde polstring minimerer
varmeophobning og absorberer fugt. Er sval at
ligge på
- Med flere greb der kan kompensere for lav
loftshøjde samt hoved- og skuldergreb i begge
ender.
- Kan anvendes i kombination med alle mobileller loftlifte
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-1780, HMI: 114966
Master Turner Combi - L
Størrelse: L 200 x B 150 cm
Antal håndtag: 28

Vario Cover - L
Nyudviklet madrascover til Master Turner - L og DUO - L
- Placeres ovenpå madrassen og monteres let
omkring hjørnerne uden at løfte madrassen
- Leveres med vinger, der sikrer, at coveret ligger
stabilt på madrassens midte
- Leveres med 0, 2 eller 3 glideflapper
- Unikke glideegenskaber i alle fire retninger og
lang holdbarhed
- 10 cm skridsikker kant i begge sider
- Kan anvendes til luftskiftemadrasser og varierende madrashøjder
Leveres eksempelvis i følgende størrelser:
Varenr.: MC 001-2620 HMI: 109946
Vario Cover ST (L 200 x B 85)
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Varenr.: MC 001-2605 HMI: 124584
Vario Cover 2 (L 200 x B 90)
Størrelse: L 200 x B 90 cm
Varenr.: MC 001-2607, HMI: 124586
Vario Cover 3 (L 200 x B 85)
Størrelse: L 200 x B 85 cm
Kontakt venligst vores kundeservice for
information om alle de øvrige varianter.
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Ingen løft af
madrassen. Leveres
med elastik eller
regulærbare
stropper (D-ringe)
i hjørnerne.

®

Master Turner Pro - XL
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Det ideelle vendelagen til bariatriske patienter. Det er 50
cm bredere og 15 cm længere end de klassiske Master
Turnere
– Den specialudviklede tynde polstring minimerer varmeophobning og absorberer fugt. Er sval at ligge på.
– Dækker hele kroppen og nedsætter friktionen ved
forflytninger i sengen
– Perfekt til personer, der har brug for hel eller delvis
hjælp til forflytninger
– Med flere greb der kan kompensere for lav lofthøjde
eller ekstra brede brugere samt 2 rækker greb ved
hoften for optimal facilitering til knæ- og hoftebøjning
ved vendinger
– Kan anvendes i kombination med alle mobil- eller
loftlifte
Leveres i følgende størrelse:
Varenr.: MC 001-1745, HMI: 126448
Master Turner Pro – XL
Størrelse: L 215 x B 200 cm
Antal håndtag: 24
Forlæng levetiden og anvend et inkontinenslagen
f.eks.Inco Sheet. Se s. 17

Vario Cover - XL
De nyudviklede madrascovers som passer til Master Turner
Pro – XL og DUO – XL
– Placeres ovenpå madrassen og monteres let omkring
hjørnerne uden at løfte madrassen
– Leveres med vinger, der sikrer, at coveret ligger stabilt på
madrassens midte
– Leveres kun uden glideflapper
– Unikke glideegenskaber i alle fire retninger og lang
holdbarhed
– 10 cm skridsikker kant i begge sider
– Kan anvendes til luftskiftemadrasser og varierende
madrashøjder
Leveres i følgende størrelser:
Varenr.: MC 001-2636, HMI: 128019
Vario Cover ST D-ringe (L 200 x B 105)
Størrelse: L 200 x B 105 cm
Varenr.: MC 001-2637, HMI: 128020
Vario Cover ST D-ringe (L 215 x B 120)
Størrelse: L 215 x B 120 cm
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Kan monteres af én person.
Leveres med elastik eller
regulerbare stropper (D-ringe) i
hjørnerne.
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Re-Cover
-

Ingen løft af madrassen under montering.
Kan monteres af én
person.
Leveres med elastik i
hjørnerne.

-

FOUR
WAY

-

Omsyet madrascover af ergonomiske og
miljømæssige hensyn
Den samme gode kvalitet som er kendt fra ILF
Coveret, men monteres som det nye Vario Cover
Det ergonomiske og miljømæssige gode valg
Re-Cover har 3 glideflapper
Har små nålehuller uden betydning for funktionalitet eller holdbarhed
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr. MC 001-1930, HMI: 126097
Re-cover
Størrelse: L 200 x B 80 cm
Antal Glideflapper: 3

Master Turner DUO - L
Todelt vendelagen som dækker hele kroppen.
Ideelt til personer som skal holdes i sideleje f.eks. ved
nedre hygiejne eller hos udad reagerende personer
Leveres med håndtag for god håndtering
Kan anvendes sammen med loftlift
Giver unikke glideegenskaber
Lang levetid

Vare nr. MC 001-1701, HMI: 49206
Master Turner DUO Soft Top - L
Størrelse: L 100 x B 150 cm
Antal håndtag: 4
Vare nr. 001 – 1700, HMI: 49207
Master Turner DUO Soft Bund - L
Størrelse: L 160 x B 150 cm
Antal håndtag: 6

Side 16

master-care.dk

®

ASAP Engangs Inkontinens
-underlag

d
he

Ny

master-care.dk

ASAP er vores nye Single Use Inkontinensstykke
- Unik sugeevne som indkapsler væsken så
overfladen føles tør
- Absorberer op til 10 l pr m2
- Destrueres som 100 % biomateriale
- Forebygger hypotemi og allergi
- Miljøvenlig og bæredygtig fremstilling
Leveres i bl.a. følgende variationer
Vare nr. MC 200-2000
ASAP Dry Top (Karton à 60 stk.)
Størrelse: L 50 x B 146 cm
Vare nr. 200-2010
ASAP Dry Top Ekstra inkl. tape
(Karton à 30 stk)
Størrelse: L 120 x B 146 cm

Absorberer helt op
til 10 L væske pr. m2

Vare nr. 200-2020
ASAP Jona (Karton à 15 stk)
Størrelse: L 250 x B 140 cm

Inco Sheet
-

Polstret inkontinensstykke i forskellige størrelser
Høj sugeevne
Forlænger Master Turnerens levetid
Lang holdbarhed

Leveres i følgende størrelser
Varenr. MC 001-1820, HMI: 128704
Inco Sheet - XS
Størrelse: L 70 x B 90 cm
Vare nr. MC 001-1801, HMI: 50803
Inco Sheet - S
Størrelse: L 90 x B 140 cm
Vare nr. MC 001-1811, HMI: 50804
Inco Sheet - M
Størrelse: L 120 x B 140 cn
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Super Glide ECO er et nyudviklet glide- og beskyttelsesplast
- Kan anvendes som beskyttelsesplast til alle
vores Master Boards
- Kan erstatte nyloncover på overflytningsboards
- Forbedrer hygiejnen væsentligt
- Produceret i perforeret genanvendeligt plast
- Kan aftørres og sprittes af
- Bidrager til væsentlig besparelse af ressourcer
og tid.
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr.: MC 002-1270, HMI: 122057
Super Glide ECO Tube - M, 1 rulle à 100 stk.
Størrelse: L 110 x B 55 cm
Vare nr.: MC 002-1268, HMI: 117516
Super Glide ECO Tube - L, 2 ruller à 50 stk.
Størrelse: L 210 x B 55 cm
For andre størrelser, ring til kundeservice

ECO Rack
-

ECO Wall Rack er et nyudviklet vægophæng til
plastruller og forflytningsboard
Enkelt at montere og anvende
Højner hygiejnen og er let at rengøre
Holder orden på hjælpemidlerne
Leveres i følgende størrelse:
Vare nr.: MC 002-1286
ECO Wall Rack
Størrelse: L 80 x H 23 x D 17 cm
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Vision Board
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Vores ULTRA lette og velkendte overflytningsboard til
liggende forflytninger
- Bygger bro mellem afstande på op til 15 cm
- Nylon cover medfølger, der roterer rundt om
boardet og nedsætter friktionen ved horisontal
forflytning markant
- Findes i 3 størrelser: til brugeren, med funktion
i benene og til brugeren, som ikke kan hjælpe i
forflytningen
- Max brugervægt 200 kg

Anvend vores nye
Super Glide ECO engangsovertræk
direkte på boardet:
– Du behøver ikke nyloncover under
– Skån miljøet
– Spar tid og penge
– Højner hygiejnen
– Recirkulerbart materiale

Leveres i følgende størrelser:
Varenr. PMF-9180, HMI: 61939
Vision Board – L 195 inkl. 1 stk Nylon Cover
Størrelse: L195 x B 50 cm
Varenr. PMF-9170, HMI: 81030
Vision Board – L 180 inkl. 1 stk Nylon Cover
Størrelse: L 180 x B 50 cm
Varenr. PMF-9095, HMI: 61937
Vision Board – M 95 inkl. 1 stk Nylon Cover
Størrelse: L 95 x B 50 cm

Master Board Multi - L og M
Det foldbare, polstrede overflytningsboard til liggende forflytninger mellem lejer
– Kan foldes, så det fylder minimalt og let kan pakkes væk
– Består af flere fleksible, afstivede, polstrede plader i et
glat betræk med håndtag til håndtering
– Det glatte cover roterer rundt om boardet under forflytning og minimerer herved friktionen.
– Boardet bygger bro mellem to lejer med op til 20 cm
afstand.
– Boardets fleksibelhed gør det velegnet til lejer med
varierende højder.
– Max brugervægt 160 kg
Findes i 2 længder:
Vare nr. MC 005-1310, HMI 43299
Master Board Multi - L inkl. 1 stk MC 005-1071
Størrelse: L 110 x B 50 cm
Antal håndtag 6
Vare nr. MC 005-1270, HMI 55316
Master Board Multi - M inkl. 1 stk MC 005-1071
Størrelse L 110 x B 50 cm
Antal håndtag: 6
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Master Comfort Lejringspuder

Vores meget populære Lejringspuder leveres med de
originale Krøyerkugler og med inco betræk
– Brandhæmmende kerne og betræk
– Former sig efter kroppen og forebygger trykskader
– Kan rengøres med sprit
– Har et hav af anvendelsesmuligheder
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 001-8019, HMI: 50150
Lejringspude - S
Størrelse: L 70 x B 40 x H 20 cm
Vare nr. MC 001-8020, HMI: 45939
Lejringspude - M
Størrelse: L 70 x B 40 x H 30 cm
Vare nr. MC 001-8021, HMI: 50151
Lejringspude - L
Størrelse: L 70 x B 40 x H 40 cm

Master Comfort Lejringspuder
Vores meget populære Lejringspuder
- Indeholder ægte Krøyerkugler i brandhæmmende
betræk
- Kan formes perfekt efter kroppens form
- Der er et hav af anvendelsesmuligheder
- Ligger blødt mod trykpunkter

Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 001-8015, HMI: 71193
Lejringspude - XS
Størrelse: L 50 x B 20 x H 10 cm
Vare nr. MC 001-8017, HMI: 71683
Armpude
Størrelse: L 70 (89) x B 36 x H 10 cm
Vare nr. MC 001-8025, HMI: 45942
Cylinderpude - S
Størrelse: L 30 x Diam: Ø 15 cm
Vare nr. MC 001-8030, HMI: 45943
Cylinderpude - L
Størrelse: L 100 x Diam: Ø 15 cm
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Master Comfort Lejringkiler
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Vores meget populære Rygkiler
Leveres med stabil skumkerne
Har yderside af 5 mm viskoelastisk skum
Ligger blødt mod trykpunkter
Skridsikker underside
Med brandhæmmende betræk
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 001-8070, HMI: 28035
Master Comfort Rygkile - Kort
Størrelse: L 30 x D 30 x H 25 cm
Vare nr. MC 001-8075, HMI: 28036
Master Comfort Rygkile - Lang
Størrelse: L 60 x D 30 x H 25 cm

Master Comfort Lejringskiler
Vores meget populære Lejringskiler
- Viskoelastisk skum som former sig efter kroppen
- Ligger blødt mod trykpunkterne
- Brandhæmmende betræk med antiskrid materiale på
undersiden
- Tryghedsskabende for den sanseudfordrede
Leveres i følgende størrelser:
Vare nr. MC 001-8040, HMI: 36382
Lejringskile - XS (Sæt à 2 stk.)
Størrelse: L 40 x B 15 x H 5 cm
Vare nr. MC 001-8035, HMI: 102744
Lejringskile - S
Størrelse: L 30 x B 25 x H 14 cm
Vare nr. MC 001-8050, HMI: 34331
Lejringskile - M
Størrelse: L 43 x B 25 x H 14 cm
Vare nr. MC 001-8060, HMI: 36383
Lejringskile - L
Størrelse: L 60 x B 25 x H 14 cm
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Vi ser frem til at servicere jer
Jylland og Fyn
Louise Vilner Jensby, fysioterapeut
Salg Danmark
Produkt- og forflytningsspecialist
+45 2126 2517
louise@master-care.dk

Sjælland og øerne
Hákun Pyndt Jacobsen, ergoterapeut
Salg Danmark, Eksportmanager
Produkt- og forflytningsspecialist
+45 2066 7768
hakun@master-care.dk

Danmark
Louise Dreier Jørgensen, fysioterapeut
Danmark og udland
Produktudvikler og forflytningsspecialist
+45 5140 1310
louisedreier@master-care.dk

For at sikre en høj miljøansvarlighed er samtlige produkter - inkl. råvarer, udviklet og fremstillet i Europa
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master-care.dk

Sofienlystvej 3, DK-8340 Malling
Danmark
info@master-care.dk

Kundeservice tlf. 8693 8585
Forordning (EU) 2017/745
for medicinsk udstyr kl. 1

