PREVENTA SCHAMPIKUDDEN
För en förbättrad sittfunktion på sängkanten

Ger ökat
välbefinnande
och självkänsla

”

Underlättar
i vårdsituationer
för personal

Kan förebygga
trycksårsprofylax

Kan underlätta
andning för
patienter

Ett lättanvänt hjälpmedel som ger ökat välbefinnande och en
stärkt självkänsla för patienter som har svårt att sitta själv.
Preventa är Järven Health Cares produktserie för positionering inom vården

Vårdtagarens självkänsla
En vårdtagare som hamnar i liggande ställning upplever ofta situationen nedbrytande och deprimerande. Att då få möjlighet att
sitta på sängkanten och själv äta eller läsa tidningen kan ha stor betydelse för en ökad självkänsla.
Dessutom upplever många vårdtagare med ångest/andnöd en lättnad om de får sätta sig upp på sängkanten en stund. Det kan
t.ex. röra sig om patienter med lungsjukdomar som astma och KOL eller patienter med hjärtsvikt.
Schampikudden ger även positiva effekter när det gäller trycksårsprofylax, då den ökar positioneringsalternativen. Variation möjliggörs och en alltför ensidig kroppsställning (liggande) kan undvikas.
Lättnader för personalen
Schampikudden är framtagen för vårdtagaren, men även för att underlätta för vårdpersonalen genom att frilägga resurser och förbättra ergonomin. Schampikudden ger stöd som kan vara behjälpligt vid matning, på-/avklädning och övrig omvårdnad.
Användningsområden
Alla typer av sjukhus, äldreboenden, servicelägenheter, särskilda boenden, palliativa enheter och enheter inriktade på rehabilitering. Även inom området handikappomsorg, funktionshindrade, gruppboenden, hemsjukvård samt BB/förlossning.
SCHAMPIKUDDEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ SÄNGAR MED SÄNGGRIND

Schampikudden small

Schampikudden med armstöd

Art nr
13-000100-001
13-000100-002
13-000000-001

Storlek (LxBxH)
85x70x40 cm
85x58x53 cm
38x50x40cm

Beskrivning
Låg rygg med armstöd, PU-överdrag
Smalare variant med hög rygg, PU-överdrag
Låg rygg utan armstöd, PU-överdrag

Schampikudden utan armstöd

Färg
blå/beige
blå/beige
blå/beige

Överdrag

Kudden levereras med ett överdrag av PU-material. Överdraget är mjukt, bekvämt och lätt att rengöra.
Det kan tas av genom att lossa på kardorreband.

Färg

Blå med sidor i beige färg och röda kantlinjer.

Återvinning

Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.
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Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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Inom bl.a. äldrevården är det vanligt att vårdtagaren vill men inte kan sitta på sängkanten, Schampikudden är framtagen
för att lösa detta. Kudden placeras bakom ryggen på vårdtagaren för att ge en stabil sittande ställning.
Kudden hindras att glida bakåt genom att sänggrinden fälls upp bakom ryggen på vårdtagaren. Den ger en stadig och
bekväm positionering tack vare det skålade ryggstödet.

