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TurnSheet paklodė skirta tiesti lovoje ir yra pagaminta iš 

slidžios medžiagos, kas palengvina pacientų vartymą bei 

pakėlimą lovoje link galvūgalio. TurnSheet turi dvi dalis: 

čiužinio uždangalą ir vartymo paklodę. Uždangalas tvirtinamas 

prie čiužinio, o vartymo paklodė klojama ant uždangalo. 

Uždangalas turi slidžiąją vidurinę dalį, o jo šonai yra iš 

neslidžios medžiagos, kad pacientas nenuslystų iš lovos. 

TurnSheet 140 cm modelio uždangalas susideda iš dviejų 

dalių, o 200 cm modelis iš trijų.  

 

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimą lengvinančių priemonių. 

Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir 

paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių. 

 

Vaizdinis patikrinimas  

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitikinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitikinkite, kad 

medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite. 

 

Visada perskaitykite instrukcijas 

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento 

be priežiūros perkėlimo situacijos metu. 

 

Trinties testas 

 

Patikrinkite TurnSheet trintį spausdami ir braukdami ranka pirmyn-atgal. Įsitikinkite, kad paklodė lengvai slysta. Jei yra galimybė, palyginkite su 

nauju produktu. Taip pat patikrinkite čiužinio uždangalą. Įsitikinkite, kad paviršius nepažeistas ir gerai slysta. 

 

Pastaba 

Apsaugokite pacientą nuo netyčinio nuslydimo nuo lovos. Įsitikinkite, kad čiužinys pakankamai platus, ir uždangalo 

neslidus kraštai yra abiejuose čiužinio pusėse. Nepalikite paciento be priežiūros, kol lovos šoninės apsaugos nėra 

pakeltos. 

 

 

Naudojimas 

                                                                            

                                                                                                                                                 

                                                                 1.  Pacientas         

                                                                 2. Paklodė  

  

                                                                3. TurnSheet           

                                                                

                                                              4. Uždangalas  

  

                                                                    5. Čiužinys  

  

  

TurnSheet paklodė klojama į lova taip, kaip aprašyta paveiksle. Uždangalas tvirtinamas prie čiužinio juostomis su lipdukais. Vartymo paklodė 

klojama ant viršaus, slidus paviršius lieka apačioje. 

 

Vartymas su TurnSheet 

 

Patraukite pacientą link lovos krašto. Ištraukite puspaklodės ir vartymo paklodės kraštus. Patraukite 

ir kilstelėkite paklodę, kad paversti pacientą ant šono (žr. paveikslėlį). Užkiškite paklodės ir 

puspaklodės kraštus po čiužiniu ir pakelkite šoninines lovos apsaugas. 

 

 

 

 



Uždangalo naudojimas 

TurnSheet 140 cm modelio uždangalas susideda iš dviejų dalių, o 200 cm modelis iš trijų.  

Uždangalo apačioje yra slydi medžiaga. Uždangalo dalys gali būti išimamos, kad palengvinti 

paciento pozicionavimą lovoje. Pavyzdžiui, vidurinė dalis po klubais gali būti išimtą, kad išvengti 

paciento nuslydimo lovoje žemyn, kai jis atsisėda lovoje. 

 

 

Uždangalo dalis labai lengva išimti/padėti, kadangi jos lengvai slysta. Sulenkite vieną dalies 

kraštą, pakiškite po pacientų ir stumkite nuo savęs (žr. pav) Tai padaryti lengviau, jei kitas 

slaugytojas gali truputi kilstelėti pacientą.  

 

 

 

 

 

Medžiaga: poliamidas, poliesteris, mikrofibra 

 

Gaminio priežiūra: Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.  

 

 

 

 

 

Kodas Pavadinimas Dydis Lovos dydis 
1592 Turn Sheet 200x150 cm 90x120 cm 
1588 TurnSheet su kilpomis 200x150 cm 90x120 cm 
1583 Čiužinio uždalgalas 140 cm 90 cm 
1593 Čiužinio uždalgalas 200 cm 90 cm 
1594 Čiužinio uždalgalas 200 cm 105 cm 
1595 Čiužinio uždalgalas 200 cm 120 cm 
1587 Čiužinio uždalgalas 200 cm 90 cm 

 

 

 

Kodas Komplektacija Dydis Lovos dydis 
1580 1583+1592 140x200 cm 90 cm 
1590 1593+1592 200x150 cm 90 cm 
1586 1588+1587 200x150 cm 90 cm 
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”      

                   

GARANTINIS TALONAS 

Įrengimo pavadinimas: _____________________________ 

Modelis: _____________ 

Serijos Nr.: _______________________________________ 

Pardavimo data: ___________;  PVM Sąskaitos-faktūros ______  Nr.: _________________  

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _______________________ 

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama; kompresoriui 12 mėn. garantija  nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus 

nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 

Garantija netaikoma:  

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas 

atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne 

pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti 

netinkami ar nekokybiški priedai. 

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių 

nelaimių atvejais. 

 

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. 

Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį  gaminį supakuoti  

(pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal. 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

 

Pirkėjo parašas___________________________ 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 618 41976; 8 626 42264 

info@slaugivita.com          www.slaugivita.com 

 

1. Gedimas________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
  

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

2. Gedimas________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
  

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________                        

                              (Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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