
Art. nr. MC 001-1946                       
Hmi nr. 38934                                  
Silk MASTER X-Large                                          
Størrelse: L 200 x B 210 cm                                                                                   
 

Art. nr. MC 001-1945                       
Hmi nr. 33245                                   
Silk MASTER Large                                  
Størrelse: L 150 x B 210 cm                                                                                   
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Når mobiliteten forringes ... 

… forbedrer vi livskvaliteten ! 

Version 070111 

Art. nr. MC 001-1940                      
Hmi nr. 33244                                   
Silk MASTER Medium                                                                     
Størrelse: L 100 x B 210 cm                                                                                   
 

Art. nr. MC 001-1939                        
Hmi nr. 39116                                   
Silk MASTER Small                                   
Størrelse: L  70 x B 210 cm                                                                                    
 

Art. nr. MC 001-1839                        
Hmi nr. 42491                                   
Silk MASTER Inkontinens 
Small                                   
Størrelse: L  70 x B 210 cm                                                                                    
 

Art. nr. MC 001-1840                      
Hmi nr. 42493                                   
Silk MASTER Inkontinens 
Medium                                                                     
Størrelse: L 100 x B 210 cm                                                                                   
 

Art. nr. MC 001-1845                       
Hmi nr. 42494                                   
Silk MASTER Inkontinens 
Large                                  
Størrelse: L 150 x B 210 cm                                                                                   
 

© Copyright Master CARE 2011                                   
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A. Placering af diverse størrelser af Silk MASTER  

Model Medium er et 2 punkts 
glidelagen og monteres fra sen-
gens midte og op mod sengens 
hoveddel, således at den dækker 
hofte og skulderparti. 

Model Small er et 1 punkts gli-
delagen og monteres på sen-
gens midte, således at den 
dækker hoftepartiet. 
. 
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Model Large er også et 2 
punkts glidelagen og dækker 
fra hoved til knæ på sengema-
drassen. 
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C. Delvis aktiv bruger sidder på sengekant, drejer ind og vender om i sideleje 

Model X-large er et 3 punkts 
glidelagen og dækker hele 
sengemadrassen. 

Silk MASTER ligger nu fast.  
Derved undgår man at det løs-
ner i sider og danner folder un-
der brugeren. 

Vær to personer til at løfte ma-
drassen op på højkant og træk 
den hen til den person, som 
skal fastgøre enderne for at få 
kort rækkeafstand. Træk Silk 
MASTER´s ender sammen.   

1 

Har du en smule svært med 
balance i overkroppen og har 
en el-seng, kan du læne dig op 
af hoveddelen ved at hæve 
denne. 

Tilpas højden på sengen. 
Sæt dig på sengekanten. Støt 
overkrop med begge arme,  
samtidig med, at du læner dig  
en smule bagover. 

2 1 
Løft benparti og drej dig nu ind i 
sengen ved at udnytte den glat-
te overflade på Silk MASTER. 
Som ekstra hjælp kan Master 
CARE Sengebånd anbefales. 
(Det kan være en god ide at 
bruge knæ-knækket på sengen. 
Undgå derved at glide for langt 
ned i sengen.)  

3 
Flyt det ene ben over. Har sen-
gen sengehest, grib da fat i 
denne og foretag vending ved 
skiftevis at glide og flytte hoften 
mod den glatte overflade på 
Silk MASTER, indtil du ligger 
om på siden. 

4 

4 
Indstil sengen i passende arbejds-
højde. Før begge ender i siderne 
ind under sengemadrassen. 

Stram passende til og fastgør 
enderne ved brug af de påmon-
terede velchrolåse. 

B. Montering af Silk MASTER rundt om sengemadrassen 



D. Forflytning på Silk MASTER med en hjælper 

E. Forflytning på Silk MASTER med inkontinent bruger med en hjælper 

Træk ved hjælp af vægtoverfø-
ring bruger ud mod dig ved at 
stiklagnet glider mod Silk MA-
STER´s overflade. 

Hvis bruger liggende på Silk 
MASTER har behov for hjælp, 
anbefaler vi MC 001-xxx Silk 
MASTER Stiklagen som place-
res ovenpå Silk MASTER. 

3 

Placér Silk MASTER Inkonti-
nensunderlag ovenpå Silk MA-
STER med etiketten ”DENNE  
SIDE OP” vendt opad mod 
hoveddelen. Den glatte under-
side skal vende ned, og glider 
derved mod Silk MASTER´s 
glatte overflade. 

Indstil sengen i passende ar-
bejdshøjde. Bruger er placeret 
på Inkontinensunderlaget. Hjæl-
per tager fat i håndtag på Silk 
MASTER Inkontinensunderlaget 
og trækker ved hjælp af vægt-
overføring bruger ud til siden. 

Hjælper tager derefter fat i 
håndtag på Silk MASTER Inkon-
tinenslagen og ruller bruger om i 
sideleje ved hjælp af vægtover-
føring. 

3 

1 2 

2 1 
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Indstil sengen i passende ar-
bejdshøjde. Grib fat i Stiklagnet 
ved at benytte ”melsække 
greb”. 

Vend derefter bruger endeligt 
om op siden ved hjælp af vægt-
overføring. 

4 

F. Sidde op på sengekant 
(delvis aktiv bruger med god balance) 

Bruger ligger i sideleje. Hoved-
gærdet hæves. Ligger bruger 
på Silk MASTER Stiklagen 
griber hjælper fat i dette ved 
brugers knæ ved brug af mel-
sækkegreb og trækker i det. 
Herved drejes bruger ved hof-
te. Bruger svinger ben ud over 
sengekanten og kommer her-
efter op at sidde. 

Ligger bruger på Silk MASTER 
Inkontinenslagen griber hjælpe-
re fat i håndtagene. Herved 
hjælpes bruger til at dreje på 
underlaget. Benpartiet drejes ud 
over sengekanten, samtidig med 
at hjælpere støtter overkroppen 
ved at gribe i håndtag på Silk 
MASTER Inkontinenslagen. 

Sørg for at brugers hofte er pla-
ceret, hvor sengen knækker ved 
hofteparti. Vend derefter bruger 
liggende på Silk MASTER Stikla-
gen ved hjælp af dette om i side-
leje med hovedet ud til den side 
bruger skal op at sidde.  

2 2 1 

Når bruger er blevet for 
tung eller for passiv anbe-
faler vi at gå over til  
Det Originale Master TUR-
NER Liftbaserede glide- og 
vendesystem. 

G. Sidde op på sengekant med el-seng 
(delvis aktiv bruger med dårlig balance) 

1 
Hæv sengens hoveddel, skiftevis 
med at hjælpere støtter og drejer 
ben parti ud over sengekanten 
samtidig med at hjælpere holder 
overkroppen med Silk MASTER 
Stiklagenet, indtil bruger sidder 
helt op. 



Beskrivelse af de forskellige modeller 

 

(1) Silk MASTER 

Består af et madrascover, som er glat på midten, hvilket gør at bru-
ger glider lettere end på et almindeligt lagen. Anvendes til brugere 
med nedsat funktionsevne pga lammelse, problemer med ryg, bæk-
ken, hofte, ben mm., og som derved har svært ved at vende sig i 
sengen.    
 

(2) Silk MASTER Inkontinens 
Består af et madrascover, som er glat på midten, hvilket gør at bru-
ger glider lettere end på et almindeligt lagen. Det har indvendig in-
kontinens fugtabsorberende egenskaber, for inkontinente brugere. 
Anvendes til brugere, som har svært ved at vende sig i seng pga. 
lammelse, problemer med ryg, bækken, hofte, ben mm. 
 
 

 
Vaskeanvisning 
Silk MASTER kan vaskes ved 95 grader C. 

 
 
 

 
        Der må ikke anvendes skyllemiddel,               
      da dette forringer glideeffekten. 

 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivelse 
 
Silk MASTER består af et madrasco-
ver, som påmonteres rundt om sen-
gemadrassen ved brug af dets 
velchrolåse. Silk MASTER´s sider er 
af et specielt elastisk materiale, så 
det former sig til ændringer i ma-
drassen. Dette bevirker, at silk MA-
STER altid vil ligge stramt på ma-
drassen, så man undgår dannelse af 
folder under bruger. 
Den midterste del af Silk MASTER 
består af et glat polyestermateriale. 
Hvis brugeren har behov for hjælp, 
kan et Silk MASTER stiklagen bru-
ges til at trække med. 
 
Silk MASTER Inkontinens består af 
et glat polyestermateriale med ind-
vendig inkontinens fugtabsorberen-
de egenskaber. Hvis brugeren har 
behov for hjælp ved vending, kan et 
Silk MASTER Inkontinensunderlag 
anvendes. 

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

    Master CARE                   
Sofienlystvej 3 

DK-8340 Malling 
  Danmark 
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Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpe- 
middel er intakt ved jævnligt at efterse 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 hjælpemiddel,  
skal du omgående kontakte Master CARE. 

 
 
 

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

95 
Low temp 
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