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Art. nr. MC 001-7000              
Hmi nr. 34160  
Master GLIDE Flexi Small                         
Størrelse: L 40 x B 35 cm          
Antal håndtag: 3                 ¨ 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:    520 g 

Art. nr. MC 001-7010  
Hmi nr. 33246                  
Master GLIDE Flexi Medium                                            
Størrelse: L 60 x B 35 cm          
Antal håndtag: 3                         
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   880 g 

Art. nr. MC 001-7020             
Hmi nr. 33247                                     
Master GLIDE Flexi Large                           
Størrelse: L 75 x B 35 cm          
Antal håndtag: 3                   
Tykkelse: 5 mm 
Vægt: 1.120 g                                             
 

Art. nr. MC 001-6000                  
Hmi nr. 36390  
Master GLIDE Junior                                
Størrelse: L 40 x B 20 cm           
Antal håndtag: 2 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   380 g                                             

Art. nr. MC 001-6010               
Hmi nr. 36391                
Master GLIDE Senior Small                          
Størrelse: L 45 x B 35 cm          
Antal håndtag: 2 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   680 g                                             

Art. nr. MC 001-6020                     
Hmi nr. 36392 
Master GLIDE Senior Medium                                
Størrelse: L 60 x B 35 cm          
Antal håndtag: 2 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   780 g                                             
 

Når mobiliteten forringes... 

… forbedrer vi livskvaliteten ! 
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Art. nr. MC 001-7026               
Hmi nr. 53378                      
Master Glide Multi Medium 
Størrelse: L 60 x B 35 cm           
Antal håndtag: 5 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   680 g                                             

Art. nr. MC 001-7027                     
Hmi nr. 53379                                   
Master GLIDE Multi Large                            
Størrelse: L 70 x B 35 cm          
Antal håndtag: 5 
Tykkelse: 5 mm 
Vægt:   780 g                                             

Art. nr. MC 001-7030               
Hmi nr. 53192                                
Master GLIDE Heavy Small 
Størrelse: L 45 x B 22 cm   
Antal håndtag: 2 
Tykkelse: 12 mm  
Vægt:   740 g 

Art. nr. MC 001-7035               
Hmi nr. 53193                                
Master GLIDE Heavy Medium 
Størrelse: L 60 x B 22 cm  
Antal håndtag: 2 
Tykkelse: 12 mm  
Vægt: 1.160 g           

Art. nr. MC 001-7040              
Hmi nr. 53194                                
Master GLIDE Heavy Large 
Størrelse: L 70 x B 22 cm 
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 12 mm  
Vægt: 1.260 g                                   
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Brugeren læner sig en smule 
over mod den hofte, der vender 
ind i seng. Holder i det midter-
ste håndtag på Master GLIDE. 
Fører glidebrættet ind under 
sædeballe, der vender ud mod 
kørestolen. 

Bruger læner sig nu mod 
glidebrættet og får derved væg-
ten af den højre sædeballe lagt 
på glidebrættet. Bruger griber 
med den ledige hånd i håndtag 
på kørestolen og glider nu ved 
hjælp af Master GLIDE over på 
kørestolens sæde. 

For at fjerne Master GLIDE igen, 
griber bruger i begge håndtag 
på Master GLIDE og bøjer dette 
op. Nu løftes Anti Skrid 
belægningen på glidebrættet op 
fra underlaget. Glidebrættet 
holdes spændt og trækkes ud 
under sædepartiet. 
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Master GLIDE Glidebrættet er 
placeret ind under brugers 
sæde. For at brugeren ikke skal 
støde ind i hjulet ved overflyt-
ningen, bøjes den bagerste 
kant på Master GLIDE op og 
skærmer derved mod køresto-
lens hjul. 

For yderligere hjælp kan Master 
BELT Aktiverings- og støtte-
bælte anvendes. Hjælper griber 
fat i håndtag på bæltet, støtter 
foran mod brugerens knæ og 
hjælper brugeren med at glide 
ovenpå Master GLIDE. 

Hjælper kan også anvende 
Mini MASTER. Herved får 
brugeren et håndtag at 
holde i. 

1 2 4 3 

For at give tryghed og aktiver-
ing, kan bruger anvende Hmi 
nr. 36414, 36415 Bed Grip 
MASTER Sengebånd til at 
trække sig over i seng. Senge-
båndet fæstnes til sengen. 

A. Overflytning mellem stol og seng (delvis aktiv bruger, der selv kan betjene hjælpemidlet) 

B. Overflytning mellem stol og seng med diverse tilbehør med eller uden hjælper 

For at hjælpe med overflytning 
og samtidig støtte bruger, kan 
Hmi nr. 33237, 33238, 33239 og 
42302 Master BELT med fordel 
anvendes. Dette sættes fast om 
brugers talje. Hjælper griber i 
håndtag og støtter med knæ. 
Bruger flyttes nu over i kørestol. 

Højdeforskellen fra det man 
flytter fra, bør være lidt højere 
end det, man flytter til, derved vil 
man glide lettere. Er det modsat 
bør hjælper stille sig foran 
bruger for at skabe og sikre tryg-
hed, mens brugeren glider fra 
f.eks. kørestol til seng. Dette for 
at undgå at bruger glider af 
Master GLIDE. 

C. Overflytning mellem kørestol og seng (med en eller flere hjælpere) 

For at hjælpe bruger med over-
flytningen, kan Hmi nr. 37424, 
37426 Mini MASTER anvendes. 
Denne foldes sammen og 
placeres ind under brugerens 
sæde. Hjælper trækker i hånd-
tag samtidig med, at han holder 
i brugers hånd for støtte og tryg-
hed. Bruger glider nu over i 
kørestol. 

Hvis der er højdeforskel mellem 
kørestol og seng, kan Hmi nr. 
43273, 43274 og 43277 Return 
MASTER med fordel anvendes.  



Ender af begge bånd vil derefter 
stikke ud gennem sporene på 
underside af Master GLIDE. Lås 
disse sammen med Velchro 
låsen. Glidestykket er nu mon-
teret på Master GLIDE´s midte. 

Placér håndfladen indeni glide-
stykket, der nu er monteret på 
Master GLIDE, og skyd dette ind 
under det sæde, der vender 
mod glidebrættet. Brugeren 
glider nu over ved at glidestyk-
ket ruller mod overfladen uden 
at der opstår friktion mod den 
bare hud. 

E. Overflytning af mindre aktiv bruger 

Ved overflytning mellem kørestol 
og bilsæde anvendes ofte Master 
GLIDE Large, da glideafstanden 
ofte er længere. 

1 2 3 

F. Overflytning mellem kørestol og bilsæde  

1 2 1 
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D. Overflytning af bruger med bar hud 

Hvis Master GLIDE ønskes op-
bevaret på et central sted, kan 
Master RACK Vægophæng med 
fordel anbefales. 

Du har nu valgt det løse Master 
GLIDE Glidestykke. Åben vel-
chrolåsen på glidestykket, før 
dets ender ned i de to spor på 
Master GLIDE fra overfladen og 
ned. 

En hjælper kan også anvende 
Mini MASTER og samtidig stå 
foran bruger. 

Er brugeren mindre aktiv, bør et 
Master BELT anvendes. Den 
ene hjælper støtter foran og 
den anden bagved brugeren. 

Master RACK Vægophæng Art. 
nr.  MC 002-1282                     
Hmi nr. Tilbehør                   
Størrelse: H 9 x B 8,5 x D 7,5 cm           
 

Rejen trykkes ned over kørestolens 
hjul, og gør det derved glat, så 
bruger ikke hænger i gummi-
belægningen på hjulet.   

Rejen Small/medium/Large 
Art. nr. MC 001-5005/5010/5015                     
Hmi nr. 30752/30753/30754                      
Dæk: 25/31/33 mm  
 

Anvendes Master GLIDE til overflytning, hvor brugeren har bar 
hud f.eks.mellem seng og bækkenstol eller bækken/badestol og 
toilet anvendes et specialudviklet glidestykke. 
Dette kan monteres på Master GLIDE Flexi  

Master GLIDE Glidestykke 
Art. nr. MC 001-7025                     
Hmi nr. 50148                                
Størrelse: L 60 x B 38 cm           
 



Anti-Skrid 
belægning 

Afstand mellem flyttepunkter-
ne må med brugervægt 160 kg 
ikke overstige 20 cm. Hvis 
dette ikke overholdes kan  
bruger falde ned mellem flytte-
punkter med alvorlige person-
skader til følge.  

160 kg 

20 cm 

STOP 

produktbeskrivelse 
 
Master GLIDE leveres i flere varianter og stør-
relser. Det unikke ved Master GLIDE er, at  
Glidebrætterne er udformet af fleksibelt miljø-
venligt polyæthylen plast. Dette bevirker, at  
Master GLIDE føles rar og behagelig at sidde 
på, da den former sig til underlaget, og samtidig 
har en stivhed, hvor den bygger bro mellem  
flyttepunkter. Glidebrætterne har unikke glide-
egenskaber. Master GLIDE´s fleksible udform-
ning gør det nemt at placere og nemt at fjerne 
igen.  
Master GLIDE Heavy udskiller sig fra de andre 
glidebrætter ved at det består af en afstivet pla-
de. Det er specielt til brug ved overflytninger 
med større afstande mellem flyttepunkter. Over-
flytning personvægt 150 kg med op til 40 cm 
aftand mellem flyttepunkter. Har afrundede kant 
i side og håndtag.  
Alle Master GLIDE Glidebrætter har Anti-Skrid 
belægning på undersiden, hvilket bevirker, at 
det ligger stabilt mod et hvert underlag. De leve-
res med runde og grebsvenlig håndtag.  
Alle Master GLIDE Glidebrætter kan spritrenses 
med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.  

 
 

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

Master CARE                   
Sofienlystvej 3 

DK-8340 Malling 
  Danmark 
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Hvis Master GLIDE ikke 
ligger plant eller, hvis man 
anvender det tilhørende 
glidestykke kan der være 
stor risiko for at bruger 
glider af glidebrættet og 
falder på gulvet med alvorli-
ge skader til følge.  

Hjul på begge overflyt-
ningsunderlag SKAL være 
blokeret inden overflytning 
foretages. Dette for at und-
gå ulykker med alvorlige 
personskader til følge.  

Afstand mellem flyttepunkter-
ne må med brugervægt 150 kg 
ikke overstige 40 cm. Hvis 
dette ikke overholdes kan  
bruger falde ned mellem flytte-
punkter med alvorlige person-
skader til følge.  

150 kg 

40 cm 

Master GLIDE 
Heavy 

Master GLIDE 
Junior, Flexi,  
Senior og Multi 

 
 
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. 

Beskrivelse af de forskellige modeller 
 
Master GLIDE Junior ® 
Består af en afstivet fleksibel plade med 2 håndtag, som anvendes 
til born. 

 
Master GLIDE Flexi ® 
Består af en afstivet fleksibel plade med 3 håndtag. Den bageste 
ende kan bøjes op for afskærmning af kørestols hjul. Det fås i 
small, medium og Large. 

 
Master GLIDE Senior ® 
Består af en afstivet fleksibel plade med 2 håndtag. Der er ud-
huling, som giver plads til hjulet på kørestolen. Det fås i medium og 
large og kan bruges til alle typer brugere. 

 
Master GLIDE Multi ® 
Består af en afstivet gleksibel plade med 5 håndtag. Den bageste 
ende kan bøjes op for afskærmning af kørestols hjuldæk. Forkan-
ten kan bøjes ned. 

 
Master GLIDE Heavy 
Består af en fast plade med 2 håndtag, som anvendes til tunge 
brugere med behov for ekstra lang afstand mellem flyttepunkterne. 

 


