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Priročnik

Curera® Pripomočki za nameščanje
Če se na posteljo vezane osebe ne premikajo dovolj, je tveganje za preležanine večje. Z
rednimi spremembami položaja to tveganje
lahko zmanjšamo in hkrati povečamo raven
udobja bolnikov.

nameščanje so prav tako v veliko pomoč pri oblačenju,
preoblačenju in negi bolnikov. Za namestitvene blazine,
valje in večnamenske blazine sta kot dodatek na voljo
higienska in pletena prevleka.
Delo z izdelki za nameščanje Curera® je enostavno,
pridobitev pa velika.

Podjetje Care of Sweden je razvilo širok nabor namestitvenih blazin in klinov, ki zadovoljijo večino potreb
po opori in razbremenitvi. Curera® pripomočki za

Obrnite se na nas za več informacij o tem, kako uporabljati te izdelke.

Namestitvena blazina
Namestitvena blazina Curera®
25x80 cm

Namestitveni valj
Namestitveni valj Curera®
15x60 cm, 20x125 cm, 20x225 cm

Namestitvena blazina
Podporni klin Curera®

Namestitvena blazina Curera®
50x60 cm, 50x85 cm

Podporni klin Curera® vkl. s higiensko
preobleko 70x26x15/5

Večnamenska blazina
Večnamenska blazina Curera
60x70 cm

®

Hrbtna blazina
Hrbtna blazina urera®
25x80 cm

Vratna blazina
Vratna blazina Curera®
50 cm

Dejstva

Čiščenje

Polnilo v hrbtni blazini, večnamenski blazini, vratni blazini, name-

Higienske prevleke so odporne na tekočine in prepustne za paro.

stitvenih blazinah in namestitvenih valjih: HR-pena/poliesterska

Preobleke je mogoče obrisati s čistilom in/ali razkužilom. Strojno

vlakna

pranje pri: 95 °C.

Polnilo v podpornem klinu: HR-pena
Garancija: 1 leto

Notranja blazina: Strojno pranje pri: 95 °C. Sušenje v sušilnem
stroju, izogibajte se prekomernemu sušenju, za hitrejše sušenje
lahko blazino trikrat do štirikrat ožamete s centrifugo.

Dodatki
• Torba
• Higienska prevleka (Curera® podporni klin že ima higiensko
prevleko)
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Pred uporabo izdelka vedno preberite navodila za uporabo.
Care of Sweden in Curera sta blagovni znamki podjetja Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2014. Vse pravice pridržane.
Zadnja posodobitev: 2014-05-21

Položaj za podporo hrbta in dihanja

Namestitvena blazina 25 x 80 cm

Namestitvena blazina

Namestitveni valj 20 x 225 cm

Pri težkem dihanju lahko s
Curera blazinami dosežemo
različne stopnje podpore in
razbremenilnih položajev za
lažje dihanje med ležanjem
na hrbtu.
Ležanje na hrbtu
Primer: Za težave pri dihanju in splošno širjenje pljuč.
Namestite blazini Curera eno k drugi, za
hrbet, v kombinaciji z blazino pod glavo.

Ležanje na hrbtu, T-položaj

Ležanje na hrbtu, A-položaj

Ležanje na hrbtu, V-položaj

Primer Splošno širjenje pljuč pri težavah z
dihanjem.

Primer: Za razširitev zgornjega dela pljuč pri
težavah z dihanjem. Podpora za predel lopatic
in hrbtenice.

Primer: Za razširitev spodnjega dela pljuč pri
težavah z dihanjem.

Namestite blazini v obliki črke T.

Namestite blazini v obliki črke A.

Namestite blazini v obliki črke V.

Ležanje na hrbtu
Primer: Celovita podpora v
sedečem ali ležečem položaju. Uporablja se pri zmanjšanem ravnotežju telesa in
za izboljšanje zavedanja
telesa.
Namestitveni valj Curera naj
objame uporabnika. Večnamensko blazino ali podporna
klina namestite pod nogami.
Lahko se namesti tudi pod
koleni ali više.
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Bočni položaj

Večnamenska blazina

Namestitvena blazina

Namestitveni valj
20 x 225 cm

Hrbtna blazina z zavihkom

Za lažje ležanje v bočnem položaju je pogosto potrebno zagotoviti določenim delom telesa
posebno oporo. Curera blazine
v takih primerih zagotavljajo
dobro oporo. Curera v takšnih
primerih zagotavlja dobro oporo.

Bočni položaj
Primer: Za počitek in sprostitev ter pri zmanjšanem zavedanju telesa,
Namestite valj Curera pod glavo, ob telesu
in med nogi. Namesto tega lahko pod glavo
uporabite tudi vzglavnik.

Bočni položaj

Bočni položaj

Primer: Za oporo v bočnem položaju.

Primer: Za oporo po zamenjavi kolka.

Namestite večnamensko blazino za hrbet.

Bočni položaj
Primer: Za oporo v bočnem položaju.
Namestite hrbtno blazino tako, da je zavihek
pod hrbtom uporabnika, ali namestite zavihek
pod vzmetnico, da stabilizirate položaj.

Bočni položaj
Bočni položaj
Primer: Za oporo v bočnem položaju.
Namestite valj za hrbet.
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Primer: Za oporo v bočnem položaju.
Namestite večnamensko blazino med nogi
uporabnika in namestitveni valj za hrbet.

Pol-bočni položaj

Namestitveni valj 20 x 225 cm

Podporni klin Curera®

V pol-bočnem položaju je za
ohranjanje takšnega položaja
še posebej pomembna stabilna
opora,

Želodec - bočni položaj
Primer: Za oporo ramena, hrbtenice, kolkov, sedala in pet.
Namestite valj pod polovico uporabnikovega telesa.

Bočni položaj, 30° ležeči položaj

Bočni položaj, 30º ležeči položaj

Bočni položaj, 30º ležeči položaj

Primer: Za oporo ramena, križa, kolka in pet.
Pri standardni vzmetnici: namestite dva podporna klina pod vzmetnico.

Primer: Za oporo ramen, križa, kolkov in pet.
Pri nadomestni vzmetnici, višji od 15 cm:
namestite dva podporna valja med rjuho in
uporabnika.

Primer: Za oporo ramen, križa, kolkov in pet.
Pri nadvzmetnici: namestite dva podporna valja med nadvzmetnico in vzmetnico pod njim.
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Podpora za vrat in roko
Z ustrezno oporo lahko vratu, roki in dlani omogočite počitek in razbremenitev.

Namestitvena blazina
25 x 80 cm

Namestitvena blazina

Vratna blazina

Namestitveni valj
15 x 60 cm

Namestitveni valj
20 x 125 cm

Razbremenitev za glavo/vrat
Primer: Razbremenitev pritiska, opora in nameščanje
glave/vratu.
Namestite vratno blazino Curera okrog grla/vratu.

Roka
Primer: Za oporo v sedečem položaju. Zagotavlja oporo
za roke.
Namestite valj 20 x 125 cm pred uporabnika.

Dvignjena roka
Primer: Pri otečeni roki in dlani.
Namestite blazino/valj pod roko.
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Ležeči položaj, hemiplegija

Namestitvena blazina 25 x 80 cm

Namestitvena blazina

Večnamenska blazina

Namestitvena blazina zagotavlja oporo in razbremenitev ter
se uporablja tako preventivno,
kot tudi za stimulacijo šibkih
delov telesa.

Nameščanje pri kapi
Sedeči položaj, s šibko desno stranjo
Primer: Zagotavlja udobno oporo pri sedenju, preprečuje bolečine in otekanje v desni roki in dlani.
Namestite blazino pod desno roko in večnamensko blazino pod kolena.

Nameščanje pri kapi
Nameščanje pri kapi

Ležeči položaj s šibko levo stranjo.

Ležeči položaj s šibko desno stranjo.

Primer: Počivajte na zdravi strani, preprečite kontrakture, preprečite
bolečine in otekline v roki in dlani, preprečite preležanine, udobna
lega.

Primer: Spodbujanje zavedanja šibke strani, preprečevanje kontraktur
in preležanin ter namestitev v udobno lego.
Namestite blazino za hrbet in blazino pod zdravo levo nogo. Pazite na
položaj desne rame.

Namestite blazino pod šibko levo roko in blazino pod šibko levo nogo.
Uporabite blazino/blazino/valj kot oporo za hrbet.
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Podporni položaj za križ, kolena in pete

Namestitvena blazina

Podporni klin Curera®

Namestitveni valj 15 x 60 cm

Večnamenska blazina

Križnica in pete so deli
telesa, ki so pogosto podvrženi največjim pritiskom,
ko je človek vezan na
posteljo. Učinkovito razbremenitev lahko dosežemo na različne načine.

Podpora križnice/kolen/pet
Primer: Udoben položaj za počitek za preprečevanje strižnih sil v pol-sedečem položaju v
postelji, razbremenitev pet.
Pod koleni namestite dva podporna klina, tako
da se stikata s širokim delom.
Primer: Pri opori ledvene hrbtenice, kolen in
pet.
Namestite dva podporna klina pod koleni.

Opora
Primer: Za razbremenitev kolen in oporo pet.
Namestite valj Curera pod kolena in multi-blazino Curera pod stopala.

Menjava oblog za rane
Primer: Pri menjavi oblog za rane in kompresijsko povijanje.
Namestite podporna klina Curera drug na drugega, da nastane kvadrat. Tako imate proste roke.

Podpora za pete

Pri spastičnosti

Primer: Preprečite pritisk pet na površino, podprite stopala.

Primer: V stabilnem položaju pri spastičnosti.

Namestite večnamensko blazino, preloženo proti okviru postelje pod
spodnjim delom noge.

Namestite večnamensko blazino med nogi uporabnika, ko je ta v bočnem položaju.

Razbremenitev pet

Kolena

Primer: Za razbremenitev pet.

Primer: Za oporo pod koleni.

Namestite večnamensko blazino Curera tako, da bodo pete proste.

Prepognite večnamensko blazino in jo namestite pod kolena.

Zaščita pred posteljnim okvirjem

Preprečite edeme

Primer: Kot zaščita pred ograjo ali okvirjem postelje.

Primer: Razbremenite pete, preprečite otekle noge.

Namestite podporne kline z ožjim delom obrnjenim navzdol.

Namestite podporne kline pod vzmetnico.

Stopala

Podpora za nego pacienta

Primer: Opora za stopala.

Primer: Pri menjavi oblog za rane in negi uporabnikov v bočnem položaju.

Namestite podporni klin Curera obrnjen navzgor ob vznožju postelje.

Namestite širok del podpornega klina ob uporabnikov hrbet. To vam
pušča roke proste, uporabniku pa zagotavlja večjo varnost.

Zaščita za pete Molly

Zasnovana za razbremenitev pet

Dejstva o higienski prevleki

Prednosti zaščite za pete Molly

• Preprosto čiščenje

• Preprosta uporaba

• Odporna na tekočine

• Izenačuje pritisk

• Dolga vzdržljivost

• Hitrejše celjenje

• Strojno pranje pri 95°C

• Izboljša krvni obtok

• Paro prepustna

• Olajša prosto premikanje nog

• Obrišite s čistilom in/ali razkužilom

• Preprečuje križanje nog po operaciji kolka
• Mehka in udobna

Pred uporabo izdelka vedno preberite navodila za uporabo.

Velikosti
Molly Small (majhna)
Molly Medium (srednja)

Care of Sweden je blagovna znamka podjetja Care of Sweden AB. © Care of
Sweden AB, 2013. Vse pravice pridržane. Zadnja posodobitev: 2013-11-27.
Odčitajte kodo in si oglejte video z navodili.

Molly Large (velika)

Delo z Molly je enostavno, pridobitev pa velika!
Za več informacij se obrnite na svojega dobavitelja.

Zaščita za pete Molly
Pete so eden najbolj ranljivih delov telesa. Razbremenitev pet lahko dosežemo na več načinov.
Zaščita za pete Molly

Ležanje na hrbtu
Začnite z Molly srednje velikosti, pri čemer med kožo in Molly uporabite nogavico ali cevast povoj/gazo. Počakajte 15 do 20 minut, da Molly prevzame obliko. Preverite razdaljo med peto in površino. Če razdalja meri manj kot 2 cm, menjajte za večjo velikost, če je večja, menjajte za manjšo
velikost.
Namesto tega, lahko izmerite dolžino noge: razdalja med SIAS (Spina iliaca anterior superior) in notranjim gležnjem: 78-85 = majhna, 86-94.5 =
srednja, 102-103 = velika.

Bočni položaj
Zavrtite Molly tako, da bo njen odprti del obrnjen navzdol proti vzmetnici, da boste dosegli ustrezno višino. Blazina Molly ne sme biti tesna in jo je
možno zavrteti okoli noge.
Lahko se uporablja tudi za preprečevanje križanja nog po operativni zamenjavi kolka - namestite zaščito na zdravo nogo.

Mi smo Care of Sweden. Od leta 1992 pomagamo zdravstvu pri boljši negi ljudi, ki potrebujejo fizično oporo, na primer pri preprečevanju preležanin pri dolgotrajni rehabilitaciji. Našli
nas boste na oddelkih za zdravstveno nego po vsem svetu.
Naš razpon izdelkov sega od naprednih sistemov zračnih vzmetnic do sedežnih blazin za invalidske vozičke. Proizvajamo sami v svoji tovarni na Švedskem, kjer vse poteka v skladu s
standardi visoke kakovosti in z najmanjšim vplivom na okolje. Najpomembnejši pa sta naša
predanost in naša želja, da bi bili vedno dostopni.
Naši kupci nas vidijo kot del zdravstvene ekipe, kjer delamo
drug ob drugem, saj nihče nebi smel trpeti za preležaninami.
Skupaj lahko zmanjšamo nepotrebno trpljenje in zdravstvu privarčujemo
finančna sredstva.
Našo misijo imenujemo

Podpora življenju

GLEJ
FILM

www.careofsweden.com

Preberite več na www.careofsweden.com ali pokličite 01/ 5304-770, info@helpy.si za več
informacij. Na našem spletnem mestu si lahko tudi ogledate video z navodili za pripomočke
za nameščanje Curera® .

www.careofsweden.com

. +46 (0)771 106 600

