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•Sidepack är en mobil transportställning 
för medicinteknisk utrustning i och 
utanför ambulans.  

•Sidepack samlar ihop medicinteknisk 
apparatur i ett paket och skapar ett 
koncept på intensivvårdstransport. 
•Sidepack kvalitetsäkrar och tidsbesparar 
handhavandet vid transporter med svårt 
sjuka patienter.  



Ambulanstransport med sidepack  



Glidplattor placeras under patient  



Båren placeras vid patientens sida 



Patienten kopplas mot apparatur innan 

överflytt till ambulansbår 



Optimal övervakning under hela 

processen 



Läkemedel och infusioner flyttas till 

utrustningen på sidepack 



Skonsam överflytt under övervakning 



Varsam och kontrollerad 

överflyttning 



Snabb lastning 

Utrustningen alltid nära patienten 



Utrustningen alltid nära patienten 



Vecka under knäna för stabilare 

läge 



Koppla fyrpunktsbältet 



Patienten transporteras till 

ambulans 



Optimal övervakning på väg till 

ambulansen 



Kontroll att allt är säkerställt innan 

överflyttning till ambulans 



Alltid optimal övervakning,även 

under lastning  



Bår med sidepack skjuts in för att 

integreras i ambulans 



Sidepack flyttas till transportläge 



Utrustningen säkras innan avfärd 



Stativ för sjukhusläge tas bort 



Redo för avfärd 



Optimal övervakning av patient och 

utrustning under transport 



Vårdare sitter bältad i färdriktning med 

utrustningen inom bekvämt räckhåll 



Ankomst till mottagande sjukhus 



Fästen för sjukhusläge monteras vid 

framkomst till mottagande sjukhus 



Sidepack flyttas tillbaka till sjukhusläge 



Klart för transport till avdelning 



Optimal övervakning under hela 

transporten 



Ankomst till avdelning 



Glidplattor placeras under patient 



Varsam och kontrollerad 

överflyttning 



Varsam och kontrollerad 

överflyttning 



Skonsam förflyttning på mottagande 

sjukhus 



● Snabb och säker patienthantering. 

● Optimala övervakningsmöjligheter. 

● Tidsvinnande i och urlastning. 

● Hållfasthetsberäknad, CE märkt. 

● Godkänd för medicinteknisk 
transport. 

● Utrustningen är ordentligt fastsatt. 

● Maximal säkerhet för patient och 
personal. 



Ytterligare fördelar med sidepack  
 

 

•Ambulansen är direkt gripbar för nya 
  uppdrag efter avlämnande av patient. 
•Sidepack är alltid integrerad med 
  bilens inredning under färd.  
•Sidepack upptar aldrig någon plats på 
  båren.  
•Ambulansen kan därför utnyttjas för  
  akuta uppdrag, sjuktransportresor,  
  överflyttningar under hemfärd till eget 
  upptagningsområde. 



• Ambulansen i Kalmar län har sedan 
  starten 2011 tillsammans med  
  Iva/anestesikliniken utfört cirka  
  170 transporter med Sidepack. 

• Sidepack används i nuläget av    
  sjukhusen i Falun, Kalmar, Mora, 
  Oskarshamn och Västervik. 

 



Load and go! 


