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Manual

Max: 135 kg/297 lbs

Ovaalia EasyGlide liukulautaa käytetään makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin. Tällaisia siirtoja ovat mm. siirrot sängystä
toiseen, sängystä leikkauspöydälle tai röntgenlaitteeseen tai sängystä suihkuvaunuun. Siirtoihin tarvitaan kaksi avustajaa.
Turvallisuuden vuoksi, siirtoon liittyvien tasojen tulee olla vakaita ja luotettavia.
Ovaali EasyGlide liukulauta on osa siirtämisen apuvälineiden tuoteperhettä. Liukulaudan mallin ja materiaalin valintaan vaikuttavat potilaan toimintakyky ja tilanteet, joissa tuotetta käytetään.

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.
Älä jätä potilasta yksin siirtojen aikana.
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MANUAL

Toiminnan tarkastus
Taivuta ovaalia EasyGlide liukulautaa varovasti testataksesi sen kestävyyttä ja joustavuutta.
Laudan tulee olla sekä joustava että jämäkkä. Poista liukulauta käytöstä, mikäli sen joustavuus
on heikentynyt.

Turvallisuus
EasyGliden molemmilla puolilla olevien tasojen on oltava tukevia, kun potilasta siirretään sängyn ja
laverin välillä. Maksimikuormitus 135 kg pätee, kun siirtoetäisyys on enintään 5 cm.

Paikalleen laittaminen
Ovaali EasyGlide liukulauta asetetaan potilaan lantion ja hartioiden alle.
Potilas käännetään kyljelle esim. liukulakanan avulla. Laita ovaali EasyGlide liukulauta
potilaan alle, vuoteen oman lakanan ja liukulakanan väliin. Paina liukulautaa patjaa vasten ja työnnä se paikoilleen.
Varmista, että potilas on liukulautojen päällä siten, että liukulaudan kahvat näkyvät
vartalon kummaltakin puolelta.
HUOMIO! Mikäli siirron aikana käytetään kahta tai useampaa liukulautaa, varmista ettei

Siirto sängystä sänkyyn

potilaan iho jää puristuksiin lautojen reunojen väliin.
1. Potilaan siirto liukulautojen päälle: Laita liukulaudat siten, että ne ovat molempien
siirtotasojen päällä. Avustajan on hyvä käyttää apuna liukulakanaa. Varmista vielä, että
liukulaudat ovat kummankin siirtotason päällä eikä tasojen etäisyys toisistaan ole yli 5
cm. Kallista potilasta liukulautoja kohti ja vedä liukulakanaa siirtääksesi potilas.
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2. Siirto voidaan suorittaa myös siten, että avustajat vetävät kummastakin liukulaudasta. Liukulaudat asetetaan siten, että liukulaudan kahvat näkyvät potilaan vartalon
kummaltakin puolelta.
Toinen avustaja vetää liukulaudoista samanaikaisesti, kun toinen avustaja työntää liukulautoja toisesta reunasta.
2

2

Siirtyminen sängyn päätyä kohti
Potilaan siirtäminen kohti sängyn päätyä käyttäen apuna kahta liukulautaa: Liukulaudat
asetetaan potilaan lantion ja hartioiden alle. Avustajat asettuvat käyntiasentoon kummallekin puolelle sänkyä, tarttuvat liukulaudan kahvoista kiinni ja ottavat askeleen kohti sängyn
päätyä.

Liukulaudan pois ottaminen
Liukulauta otetaan pois potilaan alta siten, että avustaja vetää liukulautaa kahvasta sängyn reunaa kohti. Avustajan on hyvä
pitää potilaasta kiinni liukulaudan pois ottamisen aikana, ettei potilas siirry liukulaudan mukana.

Materiaali:
Polyeteeni

Tuotteen hoito:
Puhdista EasyGlide liukulauta vedellä ja desinfiointiaineella.

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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