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BRUGERVEJLEDNING

Når mobiliteten forringes...

...forbedrer vi livskvaliteten!

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
  B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

VARE Art no. Hmi no. Produktbetegnelse Model Størrelse *L/B Vægt
MC 001-1500 46872 Master TURNER ILF Large Soft L 215 x B 150 cm L 1200 g
MC 001-1502 50287 Master TURNER ILF Two In One Large Soft L 215 x B 145 cm L 2300 g

Master TURNER
ILF Large
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2C) Hjælperne stiller sig på 
begge sider af sengen, og 
griber fat i Master TURNER 
ILF. Ved hjælp af vægtoverfø-
ring trækkes brugeren højere 
op i seng. Det er vigtigt af 
glideflapperne under bruge-
rens ikke er fjernet

1C) Elever fodenden på 
sengen

C. Højere op i seng

4B) Nu vendes brugeren om 
på siden ved hjælp af Ma-
ster TURNER og lift. Bruge-
ren lejres og liften kobles fra 
Master TURNER

3B)  Brugeren liftes ca. 20 
grader op fra underlaget, og 
hjælperen skubber brugeren 
mod fjerneste sengekant, 
over mod sengehesten.

2B) Montér Master TURNER 
ILF´s stropper på liftens åg, 
og elever sengehest

1B) Kryds/bøj brugerens 
ben, og træk hovedpude og 
skulder frem

B. Vending i seng med lift

2A) Placer nu Master TUR-
NER ILF med den sorte 
glatte del vendt mod madra-
scoveret, og etikken ”Denne 
side op mod hovedenden” 
vender mod sengens hoved-
gavl

1A) Du har nu monteret det 
valgte madrascover på sen-
gemadrassen. Sørg for, at 
stropperne ligger i højre
side af sengen

A. Montering af Master TURNER ILF Large

Master TURNER ILF Large
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E. Op at sidde på sengekant

4E) For at undgå fremad-
glidning kan glideflappen på 
Master TURNER ILF fjernes, 
således antiskrid fremkom-
mer

3D) Rul evt. begge sider af 
Master TURNER ILF ind 
mod brugeren og ned langs 
brugerens krop

2E) Sænk hoveddelen på 
sengen. Glid brugerens ben 
ud over sengekanten

1E) Aktiver knækket på 
sengen ved brugerens knæ, 
og elever hovedgærdet på 
sengen. Monter liften på Ma-
ster TURNER ILF´s stropper 
ved hoveddelen og lift op 
til Master TURNER ILF er 
stram bag brugerens ryg. 

2D) Elever hovedgærdet på 
sengen

1D) Aktiver knækket på sen-
gen ved brugerens knæ, og 
fjern glideplappen på Master 
TURNER ILF

D. Op at sidde i seng

Master TURNER ILF Large 

3E) Brugeren sidder nu på 
sengekanten med Master 
TURNER ILF som rygstøtte
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Vaskeanvisning

 ADVARSEL   

 VIGTIGT   

 ANSVAR   

•	 Sørg	hele	tiden	for	at	dette	Master	CARE	
hjælpemiddel	er	intakt	ved	jævnligt	at	ef-
terse	syninger.	

•	 Hvis	dette	hjælpemiddel	har	en	kritisk	
slitage	eller	på	anden	vis	har	skader,	må	det	
ikke	benyttes.	

•	 Er	du	i	tvivl	om	brugen	af	dette	hjælpemid-
del,	skal	du	omgående	kontakte	Master	
CARE.

•	 Anvendes	dette	hjælpemiddel	forkert	eller	
uhensigtsmæssigt,	påtager	Master	CARE	
sig	ikke	ansvaret	for	ulykker,	der	medfører	
alvorlige	personskader.

•	 Forlad	aldrig	bruger	med	liften	hægtet	på	
Master	TURNER.	

•	 Forlad	aldrig	bruger	for	tæt	på	sengema-
drassens	kant	eller	siddende	ude	ved	eller	
på	denne	med	Master	TURNER.

•	 Forlad	aldrig	bruger	liggende	på	Master	
TURNER,	uden	at	sengeheste	i	sider	er	
hævet.

•	 Anvend	aldrig	Master	TURNER	som	et	løf-
tesejl	ved	at	løfte	bruger	fra	underlaget	med	
denne	tilkoblet	en	personløfter.

Master CARE
Sofienlystvej 3

8340 Malling
Danmark

Tel.  +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk

 ADVARSEL   
Der må ikke anvendes skylle- 

eller blegemiddel. 
Dette forringer glideeffekten.

Max. belastning

Produktbeskrivelse

7 Punkts

210
kg

Master TURNER ILF består af et liftbaseret glide– og vendelagen, der er 
specielt udviklet til at ligge direkte oven på vekseltrykmadrasser og sikrer 
optimal udnyttelse af madrassens egenskaber. 
Master TURNER ILF har en blød hudvenlig jersey overflade, der er flam-
mehæmmende samt elastisk. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og 
er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der 
forebygger dannelsen af svampe og allergi. 
For at undgå fugt i at gennemtrænge er Two In One modellen forsynet med 
en indvendig elastisk fugtspærre. Master TURNER ILF har en glat under-
side i specialfremstillet nylon med unikke glideegenskaber HLF (Hyper 
Low Friction) og har påsyet en låseflap, der gør det muligt at låse Master 
TURNER ILF uden brug af madrascover. Master TURNER ILF har flere 
håndtag, som giver mulighed for god håndtering. Master TURNER ILF har 
lang holdbarhed.

Anvendelse

Master TURNER ILF Large anvendes som et permanent liftbaseret 
glide- og vendelagen direkte oven på en vekseltrykmadras. Anvendes til 
brugeren, der har behov for aflastning under hele kroppen samt behov for 
optimal udnyttelse af vekseltrykmadrassens effekt. Ved fjernelse af låse-
flappen låses brugeren under den nederste del af lårbenene og får derved 
mulighed for at elevere hovedgærdet uden risiko for nedglidning. Person-
alet kan ved brug af dets håndtag foretage manuelle forflytninger, og hvis 
bruger er tung eller modarbejdende, kan systemet tilkobles en hvilken 
som helst gulv- eller loftlift. Ved anvendelse af lift nedsættes arbejdsbelast-
ningen for personalet væsentlig og gør forflytningerne mere behagelig 
for bruger. Som glideunderlag kan systemet anvendes ovenpå alle vores 
madrascover modeller. Two In One modellen er til den inkontinente bruger.

Fordele
•	   Har en tynd polstring for at forebygge varme
•	   Er allergiforbyggende
•	   Kan placeres direkte ovenpå trykaflastende madrasser med glat ma-

drasbetræk
•	   Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlifte
•	  Giver mulighed for at komme op at sidde på sengekant ved hjælp af 

loftlift
•	   Leveres med mange håndtag for god håndtering
•	   Har unikke glideegenskaber - HLF (Hyper Low Friction), og er 

dermed tryksårsforebyggende, da risikoen for shear mindskes
•	  Two In One modellen har indvendig fugtspærre
•	   Lang holdbarhed

Master TURNER ILF Large

Max. belastning pr. håndtag:  35 kg

ILF Large kan vaskes 
ved 80 grader C

Low temp.

80

Kun skånsom tørretumbling

7 Punkts

210
kg

ILF Two In One kan 
vaskes ved 
95 grader C

Low temp.

Kun skånsom tørretumbling


