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WendyLett2Way ja WendyLett4Way ovat kaksi erilaista liukulakanaa, joita voidaan käyttää yhdessä WendyLett
liukulakanan kanssa. WendyLett2Way liukulakanaa käytetään potilaan asennon korjaamiseen sivuttaissuunnassa.
WendyLett4Way liukulakanaa käytetään sekä sivuttaisuuntaisiin että sängyn pitkittäissuunnassa tapahtuviin siirtoihin.
WendyLett4Way liukulakanan alapinta on valmistettu liukumateriaalista ja sitä käytetään useimmiten painavien potilaiden
avustamiseen. Liukulakanoita on saatavana useita eri kokoja.
WendyLett on osa siirtämisen apuvälineiden tuoteperhettä. Tuotteen mallin ja materiaalin valintaan vaikuttavat potilaan
toimintakyky ja tilanteet, joissa tuotetta käytetään.
RoMedic tuotteet muodostavat SystemRoMedic konseptin, jossa henkilön siirtäminen nähdään kokonaisvaltaisena
asiana. SystemRoMedic koostuu neljästä siirtymiskategoriasta: siirtäminen, oikean asennon löytäminen, tuenta ja
nostaminen.

Toiminnan tarkastus
Silmämääräinen tarkastus				
Tarkasta tuotteen kunto ja toiminta säännöllisesti. Tuote tulee tarkastaa joka pesukerran jälkeen. Tarkasta, että tuotteen kangas ei ole kulunut, vahingoittunut tai haalistunut. Mikäli tuotteessa on havaittavissa kulumista, se tulee poistaa
käytöstä.

Lue aina käyttöohje
Lue aina kaikkien siirtämistuotteiden käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa.
Opettele käyttämään tuotetta huolella käytännön tilanteissa.

Käyttöohje no: 00799-Fi Ver.1 100909
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Paikalleen laittaminen
Petaa WendyLett liukulakana sänkyyn siten, että lakanan sileä keskiosa on keskellä sänkyä ja laita WendyLett2Way sen päälle. Kun potilas on saatu käännettyä, WendyLett2Way
liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liikkuisi pois paikoiltaan.

WendyLett 2Way
WendyLett4Way liukulakanassa on merkkilappu, jonka tulee osoittaa ylöspäin. Kun potilas on saatu käännettyä, WendyLett4Way liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei
se liikkuisi pois paikoiltaan.

WendyLett 4Way

Potilaan kääntäminen WendyLett2Way liukulakanan avulla
Kääntäessäsi potilasta, tartu lakanasta kiinni potilaan lantion ja hartioiden korkeudelta. Jotta
kääntäminen olisi mahdollisimman ergonomista, ota käsiisi reilusti kangasta.

Pidä ranteet suorina ja siirrä painoa taaksepäin.

Kun potilasta käännetään liukulakanan avulla, voidaan käyttää kahta avustajaa. Tällaisessa
tapauksessa toinen avustaja vetää liukulakanasta ja toinen painaa hivenen alaspäin lantion ja
hartioiden kohdalta työntäen samalla liukulakanasta.

Käännä potilas. Kun potilas on saatu käännettyä, liukulakanan reunat taitetaan patjan alle,
ettei se liikkuisi pois paikoiltaan.
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Potilaan kääntäminen WendyLett4Way liukulakanan avulla
WendyLett4Way liukulakanan alapinta on valmistettu liukumateriaalista ja sitä käytetään
useimmiten painavien potilaiden avustamiseen. Potilas käännetään samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa on kuvattu.

Kun potilas on saatu käännettyä, liukulakanan reunat taitetaan patjan alle, ettei se liikkuisi
pois paikoiltaan.
Suorista potilaan alle jäävä liukulakana, ennen kuin taitat reunat patjan alle, ettei potilaalle
tulisi hiertymiä tai painehaavaumia. Lakana voidaan suoristaa myös siten, että avustajat
vetävät sitä kulmista kumpaankin suuntaan. Nosta sängyn laidat ylös, ennen kuin poistut
potilaan luota.

Asennon korjaaminen ylöspäin sängyssä WednyLett4Way liukulakanan avulla
Kun siirrät potilasta sängyssä kohti päätyä, tartu liukulakanasta potilaan hartioiden
korkeudelta, seiso itse käyntiasennossa sängyn laidan suuntaisesti ja suorita siirto astumalla
itse taaksepäin.

Estääksesi potilasta liukumasta kohti sängyn jalkapäätyä, taita osa liukulakanaa kaksinkerroin potilaan lantion alle.

Istumaan nousu sängyssä WendyLett4Way liukulakanan avulla
WendyLett4Way liukulakanan avulla voidaan estää potilaan liukuminen
kohti sängyn jalkapäätyä, vaikka potilas on nostettu istuma-asentoon
sängyssä. Taita osa liukulakanaa kaksinkerroin potilaan lantion alle (1).
Käännä liukulakana tämän jälkeen patjan alle potilaan lantion kohdalta
(2). Kun sängyn pääty on nostettu ylös, liukulakanaan tehty taitos
estää potilaan liukumista kohti sängyn jalkapäätyä (3).
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Potilaan nostaminen sängyn laidalle istumaan WendyLett4Way liukulakanan avulla
WendyLett4Way liukulakanaa voidaan myös käyttää apuna, kun potilas halutaan nostaa
istumaan sängyn laidalle. Nosta ensin sängyn pääty ylös.

Tartu liukulakanasta kummaltakin puolelta vähän potilaan hartioiden alapuolelta. Ota mahdollisimman paljon kangasta käsiisi. Toinen avustaja voi auttaa siirtämään potilaan jalat sängyn laidan yli samaan aikaan, kun toinen avustaja kääntää potilaan istumaan sängyn laidalle.

Materiaali
1. WendyLett liukulakana on kuvioitu siten, että siinä on valkoisia raitoja harmaalla pohjalla.
Potilasta voidaan liu´uttaa raitojen suuntaisesti.
1
2. Liukulakana, WendyLett2Way, on kuvioitu siten, että siinä on harmaita raitoja valkoisella
pohjalla. Lakanan avulla siirretään potilasta raitojen suuntaisesti.
2
3. WendyLett4Way liukulakanassa on harmaa ruutukuvio. Liukupinta on lakanan alapinnalla.
Lakanaa voidaan liu´uttaa raitojen suuntaisesti.
3

Huomio!
Varmista, ettei potilas pääse liukumaan alas sängystä. Nosta sängyn laidat aina ylös, ennen kuin
lähdet pois potilaan luota.
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Materiaali
Polyesteri, puuvilla, satiini

Tuotteen hoito:

Älä käytä huuhteluainetta. Taat-

Tutustu hoito-ohjeisiin, jotka löytyvät

aksesi tuotteelle mahdollisimman

tuoteselosteesta.

pitkän käyttöiän, kuivata tuote
vapaasti ripustaen tai rumpukuivaa
matalassa lämpötilassa.

Koot:
1620

90 x 180 2Way (valkoinen)

1631

100 x 200 2Way

1636

140 x 200 2Way

1637

140 x 200 4Way

1647

200 x 200 4Way

Mikäli haluat kysyä jotain tuotteesta, ota yhteyttä valtuutettuun RoMedic jälleenmyyjään (Respecta Oy). Tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi sinulla tulee aina olla päivitetty versio käyttöohjeesta. Uusimman käyttöohjeen saat valtuutetulta
jälleenmyyjältä (Respecta Oy). Käyttöohjeen voi ladata osoitteesta www.romedic.com
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