HJÄLPMEDEL
VID COVID-19
från

Världen och Sverige har drabbats av en pandemi
som påverkar oss alla. I denna svåra tid har vi på
Järven Health Care sammanställt en enkel folder
med några av de produkter som vi tror kan vara
till hjälp och stöd för svensk sjukvård.
Har du några frågor hör av dig till oss.

Göran Nordin
VD för Järven Health Care

Järven Health Care
Bromsvägen 3 • 891 60 Örnsköldsvik • Tel: 0660-22 28 50 • Fax: 0660-824 10
E-post: mailbox@jarven.se • Webb: www.jarven.se

ANDNINGSFRÄMJANDE

SCHAMPIKUDDEN
Mönsterskyddad nummer: 002208306
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Finns i två utföranden - med eller utan armstöd.

Schampikudden är framtagen för att skapa möjlighet att sitta på sängkanten. Kudden som
vilar mot sänggrinden bakom ryggen på vårdtagaren ger en stadig och bekväm positionering
tack vare det skålade ryggstödet.

•
•
•

Kan underlätta andningen vid andnöd.
Kan lindra ångest och känsla av maktlöshet.
Kan öka självkänslan hos patienten.

Ger ökat
välbefinnande
och självkänsla

”

Underlättar
i vårdsituationer
för personal

•
•

Kan öka välbefinnandet att själv kunna äta eller
läsa tidningen.
Kan ha positiva effekter vid trycksårsprofylax.

Kan underlätta
trycksårsprofylax

Kan underlätta
andning för
patienter

Ett lättanvänt hjälpmedel som kan underlätta andningen
vid andnöd.
Besök www.jarven.se för mer information

T-POSITION

ANDNINGSFRÄMJANDE
LÄGEN
I vissa fall kan man skapa andningsfrämjande positioner med kuddar
eller rullade textilier.
Viktigt är att komma ihåg infektionsrisken och att inte samma positioneringshjälpmedel används till
flera patienter utan rengöring och
desinficering.

Rektangulära kuddar placeras som ett ”T”
Vidgar lungorna vid andningsbesvär.

V-POSITION

Rektangulära kuddar placeras som ett ”V”
Vidgar lungornas nedre del. Avlastar delvis ryggrad och skuldror.

A-POSITION

Rektangulära kuddar placeras som ett ”A”.
Vidgar lungornas övre del. Avlastar delvis ryggrad och skuldror.

INFEKTIONSKONTROLL

73%
MER DESINFICERING
Rengöring av madrasser är ett viktigt led i en hygienskt vårdmiljö för att undvika
smittspridning. Lentexmaterialets struktur fångar upp 73% mer rengöringsvätska
vilket ger en mer effektiv regöring av din hygienmadrass.

LENTEX
TECHNOLOGY

®

LENTEX ÄR VÅR SERIE AV HÖGKVALITETSMADRASSER
Madrasserna har unika egenskaper tack vare det laminerade ytskiktet Lentex.
Lentex är ett flexibelt och tåligt ytskikt som förhindar kontamination av madrasskärnan samtidigt som det ger en komfortabel känsla. Skulle det uppstå revor
eller andra skador på utskiktet kan det lagas med Lentex lagningstejp och ge
madrassen ytterligare några år i funktion.

1

Unik struktur ger 73% mer rengörings- eller desinfektionsmedel på
madrassytan vid avtorkning.1

2

Inga dragkedjor eller sömmar minskar risken för inträngning av
kroppsvätskor i madrassen.

3

Semitransparent ytskikt ger vårdpersonalen möjlighet att tidigt
upptäcka föroreningar i madrasskärnan utan att behöva öppna upp överdraget.

4

Vit färg gör det lättare att upptäcka kontaminering på madrassytan.

5

Mycket flexibelt ytskikt bidrar till att förbättra tryckavlastningen.

Punkt 1-4 är mycket viktiga faktorer i den aktuella situationen med Covid -19.

[1] Laborcode DMT 2014-126, Dr. med. M. Exner, Bonns universitet

Våra Lentex-madrasser har genomgått omfattande tester av det oberoende testinstitutet Swerea IVF*.
Detta möjliggör en objektiv bedömning av madrassernas tryckavlastande egenskaper.
* Ingår numera i RISE

ACTIVE
MEMBRANE

LENTEX
TECHNOLOGY

Sono

Steam

certified for use with SonoSteam/Semi Staal

Lär dig mer om vårt unika överdrag LENTEX, besök:

www.jarven.se

TRYCKAVLASTANDE

OPTICELL 4 PRO

Behandlande
upp till och med
sårkategori 4

”

Anpassar sig
automatiskt efter
brukarens vikt

Snabbtömning
för akuta
HLR-lägen

Nya OptiTex™
Överdrag med
goda egenskaper

En dynamisk, alternerande trycksårsmadrass med hygienöverdrag, automatisk pump och utbytbara celler.

OPTICELL är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande luftmadrasser.

INTENSIVVÅRD
OptiCell 4 PRO, är en 20 cm tjock alternerande och tryckavlastande
luftmadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen är utvecklad
som ett förebyggande och behandlande hjälpmedel vid behandling
av trycksår upp till och med kategori 4.
OptiCell 4 PRO leverereras med ett vattentätt och slittåligt OptiTex™
överdrag med CPR-ventil för akuta lägen.
Den medföljande pumpen, som både kan ge statiskt och alternerande
tryck är enkel att använda och ställer automatiskt in sig efter brukarens
vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen.

EGENSKAPER – Pump och celler
Komfortfunktion med sex olika komfortlägen.
Omvårdnadsläge med återställningsautomatik – Pumpen ger
maximalt lufttryck under 30 minuter för att sedan återgå till aktuell
inställning.
Transportläge – Madrassen håller maximalt lufttryck i minst 12 tim.

Produktspecifikationer
specifikationer
STANDARDSTORLEKAR 200/210/220x80/85/90/105/120 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.
TRYCKSÅRSKATEGORI 1-4
CELLER Våra unika utbytbara SweCells™ är tillverkade av TPU (Termoplastisk Polyueretan) och är mjukare än traditionella PU-celler. Det
betyder att lättare de formar sig efter kroppen samtidigt som de
prasslar mindre.
ÖVERDRAG OptiTex™ bi-elastisk double-coated textil med mjuk
elastisk PU.
PUMP OC-30 är en avancerad pump med sensorer som anpassar
sig efter brukarens vikt. Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz.
En Ready-lampa visar när pumpen och madrassen är klara att användas. Om lampan inte lyser är det en indikation på att något är fel.

CPR ventil – Vid akutläge där HLR behöver påbörjas öppnas CPR-ventilen
för att ge en snabb lufttömning.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

Alarmfunktion – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både
ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i eller för strömavbrott.

BRUKARVIKT Upp till 250 kg.

Hälavlastning – Madrassen är utrustad med SweCells™ och ett avlastningssystem som möjliggör enkel urkoppling av cellerna i hälregionen
med hjälp av ett integrerat luftlås.
Extra lång elkabel – Vi har sett att avståndet till närmaste eluttag kan
variera och levererar därför madrassen med en 6 meter lång kabel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning
VIKT Madrass 7 kg (200 x 105 cm), Pump 3,4 kg
MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar,
uppfyllda standarder samt placering i säng.

EGENSKAPER – OptiTex™ överdrag
Integrerad kabelhållare – OptiTex™ överdraget har integrerad, vattentät kabelhållare. Den förhindrar bakteriespridning, håller elsladden ur
vägen och skyddar luftslangarna.
God hygien – OptiTex™ överdraget är av PU på både över- och undersida. Hela överdragetkan enkelt rengöras med desinfektionsmedel och
även maskintvättas i 95o C.
Celler och slangar kan enkelt plockas ur överdraget och sköljas rena
med varmt vatten (max 70o C) eller med desinfektionsmedel.
Low Air Loss funktion – OptiTex™-hygienöverdraget tillåter luft från
cellerna att komma ut samtidigt som det är vattentätt. Detta minskar
risken för skjuv och andra komplikationer för brukaren.
Droppskyddat vattentätt blixtlås på fyra sidor. Alla sömmar är
svetsade.
Undersida med antiglid-funktion och med fyra fästband.
Överdraget är utrustat med fyra stycken handtag för förflyttning

LEVERERAS MED OptiTex™-HYGIENÖVERDRAG MED GODA EGENSKAPER

ÖVERDRAGETS
VATTENTÅLIGHET
ISO 811-1981

LUFTGENOMSLÄPPLIGHET
ISO 11092

ÖVERDRAGETS
BRANDSTANDARD
BS EN 597-1 & 2

ÖVERDRAGETS
STRÄCKTÅLIGHET
EN ISO 13934-1 1999

HYDROSTATISK
FÖRMÅGA
ISO 811-1981

VI FINNS
NÄRA DIG!
Den extrema situation vi har med Coronahotet
ständigt närvarande påverkar hur vi jobbar och
agerar socialt. Vi på Järven Health Care vill finnas
nära våra kunder och under rådande förhållande
måste det ske digitalt. Du kan som vanligt nå oss
via E-mejl, telefon eller boka en webbkonferens.
Hör av dig så hittar vi bästa sätt att mötas digitalt!

Iréne Nordin
Patrik Brodin
Staffan Esséus
Jarle Bjelland
Region Norr
Region Mitt
Region Syd
Export
irene.nordin@jarven.se patrik.brodin@jarven.se staffan.esseus@jarven.se jarle.bjelland@jarven.se
070-230 75 04
070-508 66 68
070-290 07 30
070-279 63 02
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