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Innovativ personbeskytter til påmontering
på sengehest samt sengegavl.

CE mærket.

Fordele ved anvendelsen:











brugeren beskyttes effektivt i sengen mod slag,
klemnings, tryk, og & Shear skader.
man minimerer eventuelle trykmærker på alle kropsdele - arme, hoved, fødder og ben,
desuden får man også en god person beskyttelse- og stabilitet, bl.a. når brugeren sidder på
sengekanten.
den 2,5cm indvendige speciel skumpolstring giver også brugerne en effektiv
beskyttelse mod skader fra sengehesten.
beskytterne kan placeres / anvendes på de almindelige typer af plejesenge i træ eller metal,
både med enkelt- og forhøjede sengeheste. Velcro båndet på siden kan anvendes til låsning.
man kan også anvende beskytterne på senge gavlene.
brugeren undgår også følelsen af ”indespærring”.
montering- og håndtering er hurtigt og let for plejepersonalet, man åbner velkroen og løfter
beskytterne af eller på, eller løfter af og vender beskytteren om!
den beskytter også hjælpernes knæ og ben ved selve personplejen (når beskytteren er vendt).
Inkontinens betrækket er i et bi -elastisk PU-polyurethan materiale.
PU- betrækket er samtidigt:
a) hudvenligt / Økotex 100 godkendt.
b) uigennem trængeligt m.h.t. blod, urin, olie, fedt, og klorfri desinfektionsmiddel.
c) åndbart og fremstillet i et kraftigt/holdbart materiale.
d) udført i et brandhæmmende bi-elastisk PU MRSA resistent materiale.
overfladerne er lette at rengøre. Almindelige gængse rengørings- og desinfektionsmidler uden
alkohol og tensider kan anvendes. Kan også aftørres med en fugtig opvredet klud.
NB: Vi anbefaler at anvende Surcon/Ekameds kombinerede rengørings / og desinfektions
servietter uden alkohol – servietterne fås også med klor, hurtigt og nemt og det sparer tid!

 Personbeskytterne kan produceres i specielle mål efter ønske.

VEND>>
Standard dimension: Indvendigt højdemål: 35 eller 40cm. = Udvendig højde 40 eller 45cm.
Dybde: Indvendig beskyttelse: 2,5cm. Selve ophængs bøjle stykket øverst er: 5,5cm. i diameter.
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Bredde: Standardproduktet fås i bredder på 60, 80 og 90cm. Fås også i specielle mål efter ønske!
Personbeskytter til montering på sengehest /
gavle.
Tegning=h: indvendig mål
Vægt 80cm. ca. 2,4kg
Vægt 90cm. ca. 2.6kg

L Bred/højde indvendig og Udv. Højde
Art. Nr.:
L 60cm. h indv 35cm. udv. Højde 40cm. 97090004

HMI nr.:
HMI 69377

L 60cm. h indv 40cm. udv. Højde
L 80cm. h indv. 35cm. udv. Højde
L 80cm. h indv. 40cm. udv. Højde
L 90cm. h indv. 35cm. udv. Højde
L 90cm. h indv. 40cm. udv. Højde
L 110cm.h indv. 40cm. udv. Højde

HMI
HMI
HMI
HMI
HMI
HMI

45cm.
40cm.
45cm.
40cm.
45cm.
45cm.

4500 7503
97090007
4510 7503
97090001
4511 7503
97090008

55588
69378
55589
69379
69380
87032

Plejepersonalet kan placere personbeskytteren omvendt på sengehesten under pleje af den
sengeliggende. Derved undgår personalet under plejen ”at slå” sig eller få tryk fra selve sengehesten. Omvendt placeringen af beskytteren giver også brugeren beskyttelse ved ind og udstigning.
Se foto herunder med omvendt placering!
Personbeskytter med ”kort bøjle”.

Personbeskytter med ”lang bøjle”.

Bemærk: Personbeskytterne kan nu bestilles med en
”Kort Bøjle” (Se foto). Personbeskytteren kan anvendes på senge, hvor der ikke er så megen frihøjde på indersiden af den nedfældede sengehest, (lav afstand til
senge bunden) og evt. også ved en lav madrashøjde.
Bruger sidder herved bedre i plan med madras og
beskytter, når man skal ind og ud af sengen. Ligeledes
for personale ved personpleje.
NB: Såfremt ”kort bøjle” ønskes oplys os venligst
herom ved bestilling!

Bemærk! Der kan købes aftagelige betræk med hotellukning til alle vore personbeskytter.
Få tilsend en video, der viser monteringen af PU- skiftebetrækket.
Rengøring: Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse
rengørings- og desinfektionsmidler uden chlor, alkohol og tensider.
AFTØRRING KAN OGSÅ FORETAGES MED SURCON / EKAMED RENGØRINGS & DESINFEKTIONS SERVIETTER / KLUDE – ESTEER-SEPT. ALKOHOL FRI – MODVIRKER MRSA.
Et aftageligt PU betræk kan vaskes optil 95° C. Følg anvisningen på label, der er fastgjort til
betrækket, et Surcon PU betræk kan altid vaskes ved max. 95°C og Purotex - opkradset jersey
betræk ved 60º C.
PU betrækket er MRSA resistent – Økotex 100 godkendt.
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