
Zibo Zlide

Praktiske glideduge med 
forskellige grader af elasticitet
Zibo Zlide er udviklet til påsætning af sejl, forflytninger samt af- og påklædning af borgere og 
patienter. Glidedugen er ekstra holdbar pga. materialets dobbeltvævning, og den har derved mindre 
tendens til at flosse i kanterne ved hyppig brug. Zibo Zlide findes i ruller og som enkeltstykker.

Anvendelsesområder 
Glidedugen er bruges til påsætning af sejl, 
forflytninger samt af- og påklædning af borgere og 
patienter. Zibo Zlide mindsker friktion og gør det 
lettere for plejepersonalet at forflytte borgeren eller 
patienten - uanset vedkommendes mobilitetsniveau 
- og uden at forflytningen bliver en belastning 
for personalet.

Flere udgaver og elasticiteter
Zibo Zlide fås i to udgaver - rød og grøn - der har 
forskellige grader af elasticitet. Hver enkelt glidedug 
har derfor også sit eget funktionsområde. Glide- 
dugene kan placeres direkte under personen eller  
et trækstykke. 

Rød Zibo Zlide: Det bedste valg ved af- og 
påklædning. Glidedugen er meget elastisk, lydløs 
og føles blød mod huden. Særligt velegnet til 
forflytninger og pleje af personer med demens, 
hjerneskadede eller terminale patienter.

Grøn Zibo Zlide: En glidedug med et bredt 
funktionsområde. Særligt velegnet til generelle  
forflytninger i seng eller kørestol samt på- eller 
aftagning af løftesejl. Mindre elastisk end den 
røde Zibo Zlide.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

ZiboCare A/S  |  (+45) 76 900 407  |  post@zibocare.dk  |  www.zibocare.dk  |  Følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn

Udfordring: Forflytninger af borgere eller patienter med hel eller delvis funktionsnedsættelse kan være fysisk 
krævende for plejepersonalet. Desuden kan en forflytning være ubehageligt for den person, der skal forflyttes.



Praktiske glideduge med 
forskellige grader af elasticitet
Glidedugene Zibo Zlide mindsker friktion og gør det lettere for plejepersonalet at forflytte
borgeren eller patienten - uanset vedkommendes mobilitetsniveau.

Glat og vandtæt overflade
Glidedugene har en silicone- 
belægning på begge sider, hvilket 
betyder at personalet ikke kan vende 
dem forkert. Belægningen gør 
overfladen vandtæt, og mindsker 
friktionen i alle retninger.

Zibo Zlide

Zibo Zlide

Forskellige elasiciteter
Udgaverne har forskellige grader af 
elasticiteter og kan derfor anvendes til 
forskellige opgaver inden for 
forflytninger samt af- ogpåklædning.

Holder til rulle
Holderen kan fås i to udgaver, så den 
kan indeholde en eller to ruller. Kan 
monteres vertikalt eller horisontalt.

Anvendelse: Kan placeres direkte under personen 
eller et trækstykke.

Rengøring: Tåler aftørring sæbe og/eller desinfektion-
smiddel. Kan skylles op i hånden eller maskinvaskes på 
skåneprogram uden skyllemiddel.

Glidedugene kasseres, når de er slidte eller personen 
ikke skal benytte dem længere.

Nem og hurtig rengøring
Glidedugene har ingen syninger eller 
huller og rengøres derfor hurtigt og 
nemt ved at tørre dugen over med 
desinficerende midler.

Udgaver Rød Grøn

Elasticitet Blød Standard

Velegnet til Påklædning Allround

Ruller:

Rød: 1,5x100 m 
Varenr.: ZZ15100RED 
HMI nr.: 128489

Rød: 1x100 m 
Varenr.: ZZ1100RED 
HMI nr.: 129707

Rød: 1x10 m 
Varenr.: ZZ110RED 
HMI nr.: 132002

Grøn: 1,5x100 m 
Varenr.: 
ZZ15100GREEN 
HMI nr.: 128486

Grøn: 1x100 m 
Varenr.: ZZ1100GREEN 
HMI nr.: 129704

Grøn: 1x10 m 
Varenr.: ZZ110GREEN 
HMI nr.: 132005

 
Vægdispenser:

1 rulle - 100 cm. 
Varenr.: ZZ100X1

1 rulle - 150 cm. 
Varenr.: ZZ150X1

2 ruller - 150 cm. 
Varenr.: ZZ150X2

Stykker:

Rød: 1x1,5 m, 20 stk. 
Varenr.: ZZ115RED 
HMI nr.: 128476

Grøn: 1x1,5 m, 20 stk. 
Varenr.: ZZ115GREEN 
HMI nr.: 128480

Grøn: 1x1,5 m, 10 stk. 
m. pose 
Varenr.:  
ZZ115GREENPOSE 
HMI nr.: 128480

Praktiske enkeltstykker
Glidedugene kommer i små praktiske æsker med 
20 stykker a´ 1 x 1,5 m. i hver. Findes også i æsker 
med 10, hvor stykkerne er pakket i en pose.


