Pomůcky Samarit
Pro rehabilitaci, domácí péči a zdravotnická zařízení

Samarit Rollbord

Samarit Slide-Up

Pomůcka pro
přemístění imobilních
pacientů

Podložka pro
přemístění pacienta

Samarit Turnplate

Samarit Glideboards
a příslušenství

Otočná podložka pro
přemístění pacienta
z lůžka na židli nebo
na kolečkové křeslo

Řada výrobků
usnadňujících přesun
pacienta

Samarit Pat-Sling
Pull-Up Sling

Samarit CareGlide

Podložka určená
ke zvedání

Pro snazší polohování
dlouhodobě nemocných
Pat-Sling

a přenášení pacienta

Pull-Up

Namáhavou fyzickou práci ošetřujícího personálu
při rehabilitaci i domácí péči ulehčují vhodné pomůcky....

No. 1 for Care Applications

Samarit Turnplate
pro přesun stojícího a sedícího pacienta

Otočná podložka (ø 30 cm a 38 cm)
- přemístění pacienta z lůžka na židli
nebo na kolečkové křeslo
- pohodlné používání
- kontrola rotace
- snadné čištění
- bezpečnost
- dlouhá životnost
Využití: nemocnice, domovy
s pečovatelskou službou a
domácí péče

Samarit Turnplate
ø 30 cm: Art. No. 480-0100
ø 38 cm: Art. No. 480-0380

Samarit Slide-Up
pro přemístění pacienta
Samarit Slide-up
Podložka určena k pohodlnému přemístění pacienta. Mírně klouzavý materiál
na spodní straně podložky, protiskluzová úprava pod pacientem a dva pevné
úchyty na obou stranách podložky umožňují pohodlné přemístění pacienta ve
dvou lidech.
Pacient může být přemístěn, jak
vleže, tak vsedě,
s minimálním fyzickým kontaktem.
Podložka může být umístěna také pod
pacientem na křesle nebo židli.
Nosnost podložky je do 150 kg.

Samarit Slide-Up, 50x100 cm

Samarit Slide-up široký
Širší část podložky v horní části těla
pacienta. Spojené úchyty horní části
podložky lze držet jednou rukou. Díky
tomu může být pacient lehce
a bezpečně zvednut do sedu a
následně přenesen.

Samarit Slide-Up wide, 100/50x100 cm

Art. No. 450-5010

Art. No. 450-5110

Samarit Ambu-Slide 50 x 100 cm
Art. No. 450-6100

"The Biggest"
Art. No. 470-0102

Samarit Glideboards
Glideboards a příslušenství
"The Biggest" Samarit Glideboard
(102 cm)
zjednodušuje přesun pacienta za pomoci
zdravotnického personálu ze středu lůžka
na kolečkové křeslo nebo na WC křeslo.
Je vyroben z velmi odolného materiálu
(HDPE), acidorezistentní, snadno
omyvatelný a dezinfikovatelný. Speciální
protiskluzové adhesivní (modré) části
zajišťují uchycení k posteli, kolečkovému
křeslu atd.

"The Great"
Art. No. 470-0080

Sit-On Trouser

"The Great" Samarit Glideboard
(80cm)
usnadňuje přesun pacienta z okraje postele
do kolečkového křesla, WC křesla,
do motorového vozidla atd. Materiál je
stejný jako u The Biggest.

Art. No. 470-0400

Curved Glideboard
"Banán"
Art. No. 470-0012

Sit-On Trousers ( příslušenství)
se používá během přesunu pacienta,
pokud není oblečen (např. do WC křesla).
Tato pomůcka chrání pokožku pacienta a je
připevněna pomocí suchého zipu. Dva
pevné úchyty umožňují personálu provést
bezpečný přesun.
Curved-Glideboard
(68 cm "banán")
se využívá k přemístění z lůžka do křesla,
kolečkového křesla atd. Tento tvar podložky
je patentován. Materiál je stejný jako
u ostatních Glideboardů.
Selfglide-Glideboard
( 50 cm)
je primárně používán pacienty, kteří se
mohou sami přemístit pomocí paží. Může
být také použit pro přesun pacienta
s minimální podporou personálu.
Tetraglide-Glideboard
(63 cm)
byl vyvinut speciálně pro tetraplegiky, ale je
všeobecně oblíbený i díky svému "rybímu
ocasu". Vyznačuje se jednoduchostí
přichycení k lůžku, kolečkovému křeslu atd.
Materiál je stejný jako u ostatních
Glideboardů.

Selfglide Glideboard
Art. No. 470-0050

Tetraglide Glideboard
Art. No. 470-0863

Sit-On Sliding Towel
Art. No. 470-0200

Glide Belt
Art. No. 470-2100 S-M
Art. No. 470.2200 L-XL

Sit-On Sliding Towel (příslušenství)
umožňuje snadný přesun na Glideboardu
bez oblečení. Obvykle je používán pacienty
společně s Curved, Self-Glide a Tetraglide.
Glide-Belt
je pomůcka pro podporu pacienta během
přesunu. Slouží k bezpečnému používání
Glideboardů a prevenci poškození kůže
pacienta.
Glide-Handle
je využíván u pacientů s nadváhou
společně s "The Biggest" podložkou nebo
pro usnadnění pohybu na lůžku.

Glide Handle
Art. no. 470-2000

Samarit Pat-Sling
Pull-up Sling
Všestranný, bezpečný a užitečný
pomocník v ošetřovatelské péči.
Maximální nosnost 120 kg.

Samarit Pat-Sling: usnadňuje vstávání ze židle či z okraje lůžka, pomáhá
pacientovi si sednout nebo lehnout na lůžku, poskytuje oporu při sezení. Bílý
protiskluzový materiál zajišťuje pacientovo bezpečí. Používání Pat-Sling
šetří záda, fyzickou námahu personálu a je příjemné i pro pacienta.

Samarit Pat-Sling
Art. No. 450.2050

Samarit Pull-Up
pro zvedání a přenášení pacienta
Zvedání z podlahy
Pull-Up je jediný z řady výrobků, který
umožňuje zvedat pacienta z podlahy,
pokud není dostupné jiné zařízení.
V rámci bezpečnosti personálu je
doporučeno zvedat pacienta ve
dvou lidech s rovnými zády z pozice
pokrčených nohou.

Zvedání na lůžku
Bez velké námahy může být pacient snadno přenesen nebo zvednut ve dvou
lidech. Bílá protiskluzová strana podložky zajišťuje bezpečí pacienta. Modrá
spodní strana je hladká a snadno klouže po povrchu. Podložka je ze dvou
stran opatřena úchyty. Maximální nosnost 150 kg.
Samarit Pull-Up
Art. No. 450.5100

Samarit CareGlide
pro polohování a přesun pacienta

Pro zjednodušený přesun dlouhodobě
nemocných na rehabilitačních
odděleních, v domovech
s pečovatelskou službou atd.

CareGlide

Samarit CareGlide Mod. 1
Velikost: 70 x 72 cm
Využití: pro posazení na okraj
postele, 90° rotace, menší pohyby,
posazení na posteli
Art. No. 450.0070

Samarit CareGlide Mod. 2
Velikost: 100 x 80 cm
Využití: přesun pacienta zleva
doprava, přesunutí horní části těla
na stranu, otočení pacienta na bok
Art. No. 450.0100

Samarit CareGlide Mod. 3
Velikost: 130 x 100 cm
Využití: přesun pacienta zleva
doprava, otočení pacienta na bok,
přemístění pacienta při výměně
ložního prádla
Art. No. 450.0130

Samarit CareGlide Mod. 4
Velikost: 110 x 80 cm
Využití: nižší nebo vyšší posazení
pacienta, přesun pacienta zleva
doprava, transport pacienta z lůžka
na kolečkové křeslo
Art. No. 450.1180
Samarit CareGlide Mod. 5
Velikost: 130 x 100 cm
Využití: nižší nebo vyšší posazení
pacienta, přesun postel-postel ve
dvou lidech, přesun imobilních
pacientů
Art. No. 450.1310

- jednoduché použití
- klouzavý povrch s dlouhou životností
- možnost prát do 75° C
- omyvatelný
- mikroporózní materiál umožňuje
průchod páry
- nedráždivý
- různé modely

Samarit Rollbord
překládací podložky

Samarit
Rollbord
•
•
•
•
•
•
•

STANDARD
JUNIOR
ROLLMAT
MINI-GYN
SOFT-BED
Sterilizovatelný
Ambulanční

Medial spol. s r.o.
tel.: +420 296 328 328

Samarit
Rollover

Samarit
Transglide

• EASY
• LONG-GLIDE

• LARGE
• SMALL

Zákaznické centrum
fax: +420 296 328 320

Obchodní 110
E-mail: info@medial.cz

25170 Praha - Čestlice
http://www.medial.cz

