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Łatwoślizg UNO do przemieszczania chorego pojedynczy
220x140cm
 

Cena: 467,00 pln

Opis słownikowy

Producent Revita

Opis produktu
 

Podkład do bezpiecznego przemieszczania chorego z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem.

Wymiar: 220x140cm (łatwoślizg pojedynczy)

Zastosowanie:

Łatwoślizg to prosta i skuteczna pomoc ułatwiająca przemieszczanie chorego w łóżku i na wózek inwalidzki oraz jego przenoszenie.
Umożliwia zachowanie i kontrolowanie prawidłowej postawy oraz redukuje niepotrzebny stres u chorego i personelu pielęgnacyjnego.
Zastosowanie jest proste, szybkie i nie pociąga za sobą żadnych problemów technicznych, jak w przypadku 

stosowania innych urządzeń np. wysięgniki sufitowe czy tzw. „żurawiki”. Łatwoślizg jest wykonany z ultracieńkiego, specjalnie
powleczonego nylonu. Materiał jest bardzo odporny na rozdarcie i rozciąganie. Jego specyficzną cechą jest maksymalna redukcja siły
tarcia i pozyskanie doskonałych możliwości ślizgania. Bez większego trudu i wysiłku możemy bezpiecznie i stabilnie; pod kontrolą
przesuwać i obracać ciężką, bezwładną osobę. Możemy rotować z pozycji leżenia na plecach do pozycji leżenia na brzuchu (lub
odwrotnie), a co najważniejsze dokonujemy tego nie dotykając bezpośrednio ciała pacjenta. Skóra chorego nie jest poddawana żadnemu
rozciąganiu ani miejscowemu działaniu nadmiernych sił destrukcyjnych. Łatwoślizg jest tak cienki, że możemy go w całości objąć dłonią
lub schować do kieszeni.

Technika układania łatwoślizgu pod osobą leżącą

•  stajemy po prawej stronie łóżka, chwytamy za prześcieradło /wzdłuż lewego boku łóżka/ powoli, ze stałą prędkością zbliżamy
prześcieradło ku sobie układając chorego na jego prawym boku. Stabilizujemy osobę leżącą do  tzw. pozycji bezpiecznej poprzez
podparcie ciała lewym stawem kolanowym i łokciowym.

•  przechodzimy na lewą stronę łóżka; układamy łatwoślizg pod prześcieradłem w taki sposób, aby ponad połowa jego powierzchni była
zmarszczona bezpośrednio przy chorym. Pozostałą część łatwoślizgu rozkładamy po lewej stronie łóżka. Łatwoślizg przykrywamy
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prześcieradłem. Prostujemy kończyny osoby leżącej.

Chwytamy za prześcieradło /wzdłuż prawego boku łóżka/ powoli, ze stałą prędkością zbliżamy prześcieradło

ku sobie. W ten sposób układamy chorego na jego lewym boku. Stabilizujemy osobę leżącą do tzw. pozycji bezpiecznej poprzez
podparcie ciała prawym stawem kolanowym i łokciowym.

•  przechodzimy na prawą stronę łóżka; całkowicie rozprostowujemy pomarszczony łatwoślizg znajdujący się pod prześcieradłem,
rozścielamy je. Prostujemy kończyny osoby leżącej. Chwytamy za prześcieradło /wzdłuż lewego boku łóżka/ powoli, ze stałą prędkością
zbliżamy prześcieradło ku sobie. Układamy chorego w pozycji na wznak.

Pod osobą leżącą znajduje się łatwoślizg umożliwiający nam płynne przesuwanie i rotację chorego.
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