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Podkład ślizgowy umożliwiający przemieszczanie chorego
pod prześcieradło
 

Cena: 335,00 pln

Opis słownikowy

Producent INNOW

Opis produktu
 

Podkład SLINN-01 jest łatwoślizgiem wykonanym z ultracieńkiego nylonu, który zszyty jest w formie rękawa o wymiarach 200 x 140 cm.

Materiał jest bardzo odporny na rozdarcie i rozciąganie.

Jego specyficzną cechą jest bardzo duża śliskość po wewnętrznej stronie rękawa oraz przyczepność materiału po jego zewnętrznej
stronie. Takie rozwiązanie daje doskonałe możliwości ślizgania (przemieszczania) wszystkiego co znajduje się na łatwoślizgu. Jest ono
znane na świecie od lat (łatwoślizg, ang. easy slide). W Polsce jeszcze do niedawna nie używano tego typu pomocy, lecz dziś ergonomia
pracy wymusza stosowanie ułatwień niezbędnych w pielęgnacji pacjentów przez personel medyczny.

Za pomocą łatwoślizgów bez większego trudu i wysiłku możemy przesuwać i obracać ciężką i bezwładnie leżącą osobę.
Możemy wykonać jej rotację z pozycji leżenia na plecach do pozycji leżenia na brzuchu (lub odwrotnie) a co najważniejsze – stosując
odpowiednią technikę ułożeniową można tego dokonać nie dotykając bezpośrednio ciała pacjenta.
Skóra chorego nie jest poddawana żadnemu rozciąganiu ani miejscowemu działaniu nadmiernych sił.

Wytrzymałość mechaniczna łatwoślizgów umożliwia korzystanie z nich jako z nosideł umożliwiających przekładanie chorych pomiędzy
łóżkami. W takim przypadku chory musi być przenoszony przez min. cztery osoby, które przenoszą chorego trzymając w rękach
łatwoślizg wzdłuż jego długich boków.

Łatwoślizg jest tak cienki, że możemy go w całości po zmarszczeniu objąć dłonią.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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