VIEGLAS PIETURĒŠANAS SISTĒMA SALVACEL
Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar gredzenu
Pacientiem neievaino ādu, neskrāpē to un nenotrin. Mīksta velūra ārpuses
kārta, bet iekšpuse izgatavota no baltas kokvilnas. Viegli savelkamas, ar
līpklipšiem. Izgatavotas no hipoalerģiskā materiāla. Droša un ērta
lietošana.
SVC2476 Ekstremitāšu pieturēšanas siksna ar īpaši stingru metāla gredzenu –
SVC2476 XL Ekstremitāšu pieturēšanas siksna ar īpaši stingru metāla gredzenu, XL
izmērs –
SVC2476 XL2 Ekstremitāšu pieturēšanas siksna ar īpaši stingru metāla gredzenu un
dubulta jostiņām –

Ekstremitāšu pieturēšanas siksnas ar līpklipšiem
Ar pamīkstinātu kārtu, izgatavotas no hipoalerģiskā materiāla. Pacientiem
neievaino ādu, to neskrāpē un nenotrin. Mīksta velūra ārpuses kārta, bet
iekšpuse izgatavota no baltas kokvilnas. Ar līpklipšu palīdzību var viegli
savilkt.
SVC2590 Ekstremitāšu pieturēšanas siksna bērniem ar līpklipši –
SVC2400 Ekstremitāšu pieturēšanas siksna ar līpklipši –

Vidukļa pieturēšanas siksna
Elastīga, pacientam nesavelk vidukli. Droši un viegli stiprināma ar
stingrām poliestera jostām un neilona gredzeniem. Ar mīkstinātu
materiālu. Iztur stiepšanu līdz 160 kg. Nesavelk pacientu, pacients var
pagriezties uz sānu. Netraucē radioloģisko, magnētiskās rezonanses u.c.
izmeklējumu veikšanu.
SVC2100 Vidukļa pieturēšanas siksna bērniem –
SVC2200 Vidukļa pieturēšanas siksna –
SVC2300 Vidukļa pieturēšanas siksna XL izmērs –

Pasargā, ka pacients neievainotos un nenovilktu autiņbikses. Viegla
uzvilkšana. Aizpogājams ar līpklipši un nostiprināšanas jostu ar neilona
gredzenu. Iespējams piestiprināt pie gultas
Pieturēšanas aizsargcimds ar līpklipši un neilona gredzenu,
SVC2500 izmērs M –
SVC 2510 Pieturēšanas aizsargcimds ar līpklipši un neilona gredzenu,
izmērs L –

Papēžu – elkoņu aizsardzība (Salvapad)
Iekšpuse izgatavota no sacelta poliestera, ārpusē - zilgans poliesteris.
Stiprināms ar līpklipšiem. Neizraisa alerģiju. Vienkārša un ekonomiska
aizsardzība pret izgulējumu atrašanos.
SVP2401

Salvapad - Papēžu/elkoņu aizsardzība -

Visus Salvacel un Salvapad produktus var mazgāt remdenā ūdeni lietojot
mīkstās ziepes.

Aizsargcimds (Salvacel)

ĶERMEŅA PĀRVALKS
Piemērots smagu pacientu ar traucētu kustības funkciju vieglai
pieturēšanai. Lietojams kā matrača apsegs, īpaši izmantojams gultām ar
80-110 cm platumu. Palīdz pacientam nomainīt pozīciju gultā, kā arī ļauj
pacientam apsēsties gultā. Nostiprinātais rāvējslēdzis aizraujams virzienā
no virsus uz apakšu, tāpēc pacients nevar noģērbties pidžamu un novilkt
autiņbikses. Sānos ir atveres, kuras aizveramas ar līpklipšu palīdzību. Tas
ļauj lietot urīna savācējus. Izgatavots no kokvilnas uz trikotāžas poliamīda
pamata, mazgāt 60 C.
Svarīgi: Ķermeņa pārvalks nav fiksēšanas līdzeklis. Tā lietošanas laikā
nepieciešams pacientu periodiski kontrolēt. Nedrīkst ķermeņa pārvalku
lietot agresīvo un nemierīgo pacientu fiksēšanai.
BFX8000 Kermena parvalks, balts
BFX8050 Kermena parvalks, zils

INKOPIDŽAMAS
Pidžamas ar īsām un ar garām piedurknēm, ar biksēm, bikšu iekšpusē ir
rāvējslēdzis ( no kājas potītes līdz potītei). Aizsargā pacientu no
ievainojumiem un pasargā, lai nenovilktu autiņbikses. Slimnieku kopējs
viegli var novilkt pidžamas bikses un, atverot rāvējslēdzi, nomainīt
autiņbikses. Izmēri no S līdz XL. Izgatavotas no kokvilnas, mazgāt 60ºC.
BSY8100

Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs S

BSY8110

Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs M

BSY8120

Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs L

BSY8130

Inkopidžama ar garām piedurknēm, izmērs XL

BSY8105
BSY8115
BSY8125
BSY8135

Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs S
Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs M
Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs L
Inkopidžama ar īsām piedurknēm, izmērs XL

