Liukulauta Alpha

Liukulauta Alpha
PM-50
Alpha liukulaudat soveltuvat apuvälineeksi siirtotilanteisiin, kun tasolta toiselle
siirrytään istuma-asennossa. Liukulautaa voidaan hyödyntää siirryttäessä
vuoteesta pyörätuoliin tai suihkutuoliin ja takaisin pyörätuolista wc-istuimelle ja
takaisin pyörätuolista auton istuimelle ja takaisin pyörätuoliin Liukulauta sopii
siirtymisen apuvälineeksi silloin, kun avustettavan istumatasapaino on hyvä, eli
istuminen vuoteen reunalla ilman tukea onnistuu. Liukulaudalla siirtyminen
edellyttää myös kykyä siirtää painoa sivusuunnassa, joko itsenäisesti tai tuettuna.
Liukulauta toimii siirtotilanteissa hyvin sellaisenaan, mutta monessa tilanteissa
muiden apuvälineiden käyttö lisää turvallisuutta siirtymistilanteessa, tekee
liukumisesta kevyempää tai tarjoaa hoitajalle hyvän otteen ohjata liikettä. Alpha
liukulautoja on saatavana kolmea eri mallia, joiden mittatiedot, ominaisuudet ja
suositellut käyttökohteet näet alla olevasta taulukosta. Liukulauta toimii siltana eri
tasojen välillä, vähentäen kitkaa takapuolen ja alustan väliltä. Liukulaudan
pohjassa oleva liukueste pitää itse laudan hyvin paikallaan. Alpha liukulautojen
molemmissa päissä on otekahva, joka helpottaa liukulaudan käsittelyä ja
säilyttämistä. Liukulaudan taivutettavaa reunaa hyödynnetään muodostamaan
yhtenäisen liukupinnan. Lantio liukuu kevyemmin pyörätuolin kuljetuspyörän
ohitse liukulaudan taivutettavan reunan noustessa ylös pyörää vasten. Alpha
liukulaudat on valmistettu vahvasta polyetyleenistä ja niiden maksimi
käyttäjäpaino 200 kg, kun tasojen väli on maksimissaan 20 cm. Suosittelemme
liukulaudan kanssa käytettäväksi esimerkiksi kertakäyttöistä OnlyU liukumuovia tai
BlueMotion liukuputkikangasta (koko 70x52 cm) poistamaan kitkaa paljaan ihon ja
liukulaudan väliltä Alpha jalkakoroketta kohottamaan polvea, jolloin liukuminen on
kevyempää tarjoamaan hyvän tuen jalkojen alle, etenkin kun jalat ulottuvat
huonosti lattiaan tai toinen tasoista on toista korkeampi Alpha kääntölevyä
huolehtimaan jalkojen siirtymisestä liukumisen mukana, etenkin silloin, kun
jalkojen omatoiminen liikuttaminen on täysin mahdotonta Siirto- ja talutusvyö
Alphaa, Siirtovyö Alpha Standardia tai Alpha Quickia tarjoamaan hoitajalle
tukevan otteen avustettavan painonsiirtojen ja liukumisen ohjaamiseen
Otetikasnauha Alphaa kiinnitettäväksi vuoteen jalkopäätyyn, jolloin siirtyjä voi
vetää itseään liukulautaa pitkin siirtyessään vuoteeseen kiinnitettäväksi Alpha
siirto- ja talutusvyöhön, jolloin avustaja voi avustaa liukumista otetikasnauhasta
vetämällä, säilyttäen kuitenkin hyvän työskentelyasennon
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PM-5020

Liukulauta
Alpha, suora,
lyhyt

Taivutettavat

580x320 mm

200 kg (tasojen
väli max. 20
cm)

Siirtymisiin
87,50 €
pyörätuolin ja
vuoteen välillä,
kun vuoteen
korkeutta
voidaan säätää
samalle tasolle
istuimen
korkeuden
kanssaTilanteet,
joissa
liukulautaa
kuljetetaan
mukana,
esimerkiksi
pyörätuolin
selkärepussaSiirtymisissä
pyörätuolista
wc-istuimelle lyhyempi
liukulauta
takaa, että
lantio ei liu´u yli
wc-istuimesta

PM-5050

Liukulauta
Alpha, suora,
pitkä

Taivutettavat

740x320 mm

200 kg (tasojen
väli max. 20
cm)

Siirtymisiin
109,00 €
vuoteen ja
istuimen välille,
etenkin silloin,
kun
korkeuseroa
jää tasojen
välilleSiirtymisiin
pyörätuolin ja
auton istuimen
välille

PM-5030

Liukulauta
Alpha, suora,
pitkä

1 Taivutettava,
1 pyöristeyin
kulmin

740x320 mm

200 kg (tasojen
väli max. 20
cm)

Siirtymisiin
119,00 €
vuoteen ja
istuimen välille,
etenkin silloin,
kun
korkeuseroa
jää tasojen
välilleSiirtymisiin
pyörätuolin ja
auton istuimen
välilleKäyttäjille,
joiden reisimitta
on lyhyehkö tai
joilla on herkkä
iho, pyöristetyn
kulman
vähentäessä
polvitaipeen
kolhuja lautaa
paikoilleen
asetettaessa
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