Liikkumista ja toimintoja tukeva

Duqem Activ PLUS -patja

V

Helppokäyttöinen kokonaisuus, joka tukee potilaan omatoimisuutta
Duqem Activ PLUS -patja on suunniteltu tukemaan käyttäjän aktiivista liikkumista, mikä
vähentää avustamisen tarvetta.
Patjassa on erityinen reunatuki, joka helpottaa heikommankin käyttäjän istumaan ja seisomaan
nousua. Patjan sisäosa on pehmeää materiaalia, joka profiloinnin ansiosta muotoutuu
optimaalisesti käyttäjän painon mukaan tukien hyvin eri nukkuma-asentoja. Patjan alaosa ja
reunatuki ovat korkealuokkaista kimmovaahtoa, mikä antaa patjalle tukevan rakenteen.
Patja soveltuu erityisesti käyttäjille, joilla on riski saada painehaavoja. Duqem Activ PLUS on
keskiriskin patja.
Eritteitä läpäisemätön, neljään suuntaan joustava hygieniapäällinen antaa patjalle hyvän
ihotuntuman. Patjaan on saatavana myös integroitu pelastuslakana-ominaisuus. Kotimainen
laatutyö varmistaa patjalle pitkän käyttöiän.

Kehitetty yhdessä Kuusamon
kaupungin ikäihmisten
palveluissa kinestetiikan
laatuyksikköjen kanssa.

Suomen kinestetiikkayhdistyksen
suosittelema tuote
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• Pintamateriaali profiloitua viskoelastista
vaahtomuovia (6 cm)
• Patjan reunoissa kimmovaahdosta
valmistetut reunatuet (6 cm)
• Reunatuki helpottaa käyttäjän nousemista
patjalta
• Patjan alaosa tukevaa kimmovaahtoa
• Eritteitä läpäisemätön ja hengittävä kangas
• Tukee käyttäjän omatoimisuutta ja
aktiivista hoitotyötä
• Käyttäjän max.paino 180 kg

Standardikoot
Leveys cm

Pituus cm

Paksuus cm

80
90

200
200

12
12

Valmistamme myös muita kokoja.

Rakennekuva

Päällisvaihtoehdot
Integroidulla pelastuslakanalla
• Silvosan-hygieniapäällinen
• Molemmissa päissä pitkät vetokahvat
• Säilytyspussi vetokahvoille takertumisen
estämiseksi
• Sivuilla on kahdet tarralliset kiinnityshihnat
• Vetoketju kahdella sivulla helpottaa
päällisen vaihtamista
Normaalilla päällisellä
• Silvosan hygieniapäällinen
• Vetoketju kahdella sivulla helpottaa
päällisen vaihtamista

Pelastuslakanan
vetokahvat auki
toimintavalmiina

Pelastuslakanan
vetokahvat pussin
sisällä

Sisus profiloitua viskoelastista materiaalia.
Alaosa ja reunatuki tukevaa kimmovaahtoa.

Silvosan
• Neljään suuntaan joustava kangas
• Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka
ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita
ja viruksia vastaan (mm. E.Coli, Clostrium
Diffile, MRSA, ESBL, VRE)
• Luontoystävällinen ja myrkytön
• Hengittävä
• Materiaali säilyttää antibakteerisen
ominaisuuden usean pesun jälkeenkin

Hoito-ohjeet
• Konepesu max. 95°C
• Tarvittaessa voidaan pyyhkiä
klooriliuoksella (500- 2000 ppm) tai
alkoholijohdannaisilla pesuaineilla
• Patjan sisustaa ei suositella pestäväksi

Paloturvallisuus
SFS-EN 1021:2006, SL 1

TAKUU

Tuote on merkitty
laiterekisteriin.
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