*Produktblad

Overvægt
op til 180 kg

SAFE Med Siddepuder:
Materiale i 100% SAFE ViscoPore:
Viskoelastisk temperaturfølsom skum

Op til 125 kg

Halebensproblem
Op til 125 kg

Op til 125 kg
Til Kørestol
buet bund

Undervægt op til 55 kg

Op til 110 kg

Holder personen
tilbage i stolen

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort
SAFE Med anti-decubitus siddepuder
i trykfordelende SAFE ViscoPore visko-elastisk skum,
der former sig efter brugeren og forlænger tiden for
den enkelte i siddende stilling.
SAFE Med anti-decubitus siddepuder er
specielt designet til trykfordeling og trykaflastning til
forebyggelse af tryksår—til heling af tryksår, samt til
lindring af forskellige lidelser, og for at reducere smerter for personer med forskellige problematikker.
Brugervægt dækkes op til 180 kg
Materiale:
SAFE ViscoPore 100% visko-elastisk skum:
Vægtfylde Gul
SAFE ViscoPore 57 kg/m3
Vægtfylde Rosa SAFE ViscoPore 60 kg/m3
Vægtfylde Grå
SAFE ViscoPore 65 kg/m3
Vægtfylde Vanilje SAFE ViscoPore 100 kg/m3
Eksempel på Vægt Siddepuder:
40 x 40 x 6 cm = 0,50 kg
45 x 45 x 6 cm = 0,65 kg
50 x 45 x 6 cm = 0,8 kg
Comfor Inkontinensbetræk i sort farve er åndbart
og strækbart, fås med dækket lynlås på to sider, antislip bagside i grå og med praktisk håndtag - eller betræk med åben bagside.
Soft-Cell Inkontinensbetræk har hudvenlig overflade
som SILKE, men absorberer mere fugt end bomuld,
fås som heldækkende eller med åben bagside.

HMI numre på SAFE Med siddepuder:
Flere bredder der dækker området
fra 40-50 cm
Flere dybder der dækker området
fra 40-50 cm
Rengøringsmetoder:
SAFE Med siddepuder kan maskinvaskes ved op til
95˚C og tørre-tumbles ved høj varme.
Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95˚C og
tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.
Soft-Cell betræk kan maskinvaskes ved 60 grader og
tørre-tumbles ved svag varme.
Brandtest:
Siddepuder opfylder EN 1021-1 og 2
Comfor PUR Betræk opfylder BS 7175: Crib 5
Soft-Cell opfylder EN 597-1 & ISO 12952-1:2011
Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skadelige gasser.
Afbrændes på en normal affaldsplads med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid
og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller
mennesker.
Opbevaring: Liggende plan
Produktionsland: Schweiz & Danmark

TT SAFE Med ApS, Blytaekkervej 10, 8800 Viborg, Denmark, Tel. +45 8662 1400, www.safemed.dk

*Brugervejledning

SAFE Med Siddepuder
Materiale i 100% SAFE ViscoPore:
Vskoelastisk temperaturfølsom skum

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort
SAFE Med siddepuder vælges efter brugervægt / med brugervægt op til 180 kg
Materiale: SAFE ViscoPore visko-elastisk temperatur følsom trykfordelende skum.
Forebyggelse af tryksår i forhold til BRADEN skalaen
Lav risiko:
Middel risiko:
Høj risiko:

Score
Score
Score

15-18
13-14
10-12

Personer med tryksår
Stadie 0
Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3

GODE RÅD i siddende stilling - Når du sidder i stol eller kørestol.
Når du sidder, må du sidde på en pude som passer til din vægt, former sig og fordeler trykket.
Samtidig er det vigtigt med en god holdning og eventuelt at supplere med en lændestøtte.
En god holdning tillader at du bevæger dig lettere for at undgå friktion og forskydningskræfter.
Nem og rigtig bevægelse er vigtig for at forebygge trykmærker og tryksår.
Ryglænet på stolen må være i orden.
Sørg for at siddestillingen er korrekt.
Husk at presse op i stolen.
Kan du bruge armene, pres op 15 sekunder hvert 15. minut.
Kan du ikke presse dig op med armene, må du få nogen til at hjælpe dig med at skifte stilling. F.eks. Ved at
læne dig forover, læne dig bagover, til siden eller lægge benene skiftevis over kors.
Undgå for stramt tøj og folder på tøjet. Bruger du jeans, må du være opmærksom på at de ofte har tykke baglommer. Fjern dem hvis det er tilfældet. Det er vigtigt at siddepudebetræk er strækbart og åndbart, for at undgå
fugt.
Rengøringsvejledning:
SAFE Med Siddepuder kan maskinvaskes og tørretumbles
Comfor Inkontinensbetræk kan maskinvaskes og tørretumbles
Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.
Soft-Cell kan maskinvaskes og tørretumbles
TT SAFE Med ApS, Blytaekkervej 10, 8800 Viborg, Denmark, Tel. +45 8662 1400, www.safemed.dk

BRADEN-SKALAEN TIL FORUDSIGELSE AF RISIKO FOR TRYKSÅR
1. Helt begrænset
Ingen reaktion (ingen
klager, undvigemanøvre
eller griben fat) på
smertefulde stimuli,
begrundet i forringet
bevidsthedsniveau eller
bedøvelse ELLER
begrænset evne til at føle
smerte over det meste af
kroppen.
*Fugt:
1. Konstant fugt
Den grad i hvilken huden Huden holdes næsten
er udsat for fugt.
konstant fugtig af sved,
urin etc. Der konstateres
fugtighed hver gang
patienten bevæges eller
drejes.

2. Meget begrænset
Reagerer kun på
smertefulde stimuli. Kan
kun kommunikere
ubehag ved klager eller
uro. ELLER har en
forstyrrelse i sanseevnen,
som begrænser evnen til
at føle smerte eller
ubehag over halvdelen af
kroppen.
2. Meget fugt
Huden er ofte, men ikke
altid fugtig. Linned må
skiftes mindst en gang pr.
vagt.

3. Lidt begrænset
Reagerer på verbale
kommandoer, men kan
ikke altid kommunikere
ubehag eller behov for at
blive vendt. ELLER har
nogen sensorisk
forstyrrelse, som
begrænser evnen til at
føle smerte eller ubehag i
1 eller 2 ekstremiteter.
3. Lejlighedsvis fugt
Huden er sommetider
fugtig. Der kræves et
ekstra linnedskift næsten
en gang om dagen.

4. Ingen svækkelse
Reagerer på verbale
kommandoer. Har ingen
sensoriske mangler, som
kan begrænse evnen til at
føle eller give udtryk for
smerte eller ubehag.

*Aktivitet:
Grad af fysisk aktivitet.

1. Bundet til sengen
Fast sengeliggende.

2. Bundet til en stol
Evne til at gå men
alvorligt begrænset eller
manglende evne. Kan
ikke bære egen vægt
og/eller må hjælpes op i
stol eller rullestol.

3.

4. Går hyppigt
Går uden for værelset
mindst to gange dagligt
og i værelset mindst en
gang hver anden time om
dagen.

*Mobilitet:
Evne til at skifte og
kontrollere stilling.

4. Ingen begrænsning
3. Let begrænset
2. Meget begrænset
1. Helt immobil
Ændrer hyppigt, men kun Ændrer i det væsentlige
Ændrer overhovedet ikke Ændrer sommetider
stilling uden hjælp.
stilling en smule, men er i lidt stilling uden hjælp.
stilling uden hjælp.
det væsentlige ude af
stand til at skifte stilling
uden hjælp.

*Ernæring:
Sædvanlig
fødeindtagelsesmønster.

1. Meget dårlig
Spiser aldrig et helt
måltid. Spiser sjældent
mere end 1/3 af en
portion. Spiser 2
serveringer eller mindre
af proteinholdig mad
(kød eller
mælkeprodukter) pr dag.
Drikker dårligt. Får ikke
flydende kosttilskud.
ELLER er fastende
og/eller på
væskebehandling eller IV
mere end 5 dage.

2.

Sandsynligvis
utilstrækkelig
Spiser sjældent et helt
måltid og normalt kun ca.
halvdelen af portionen.
Proteinindtagelse kun 3
gange daglig via kød eller
mælkeprodukter. Tager
lejlighedsvis kosttilskud
ELLER får under den
optimale mængde væske
eller sondeernæring.

3. Tilstrækkelig
Spiser mere end
halvdelen af de fleste
måltider. Spiser i alt 4
gange proteinholdig mad
(kød, mælkeprodukter)
pr. dag. Afslår
lejlighedsvis et måltid,
men tager normalt et
tilskud når det tilbydes
ELLER er på
sondeernæring eller total
parenteral ernæring som
formodentlig opfylder de
ernæringsmæssige behov.

*Gnidning og
forskydning

1. Problem
Kræver moderat til
maksimum assistance ved
bevægelse. Løfte helt
uden at gnide mod
lagnerne er umuligt.
Glider hyppigt ned i seng
eller stol. Kræver hyppig
oprejsning med
maksimum assistance.
Spaticitet.

2. Potentielt problem
Bevæger sig svagt eller
kræver minimum
assistance. Ved
bevægelse gnider huden
nok i nogen grad mod
lagen stol eller andet.
Opretholder relativt godt
stilling i stol eller seng
det meste af tiden, men
glider lejlighedsvis ned.

3.

*Sensorisk perception:
Evne til at reagere
meningsfuldt på
trykrelateret ubehag.

Går en gang
imellem
Går lejlighedsvis i løbet
af dagen, men meget
korte afstande med eller
uden assistance.
Tilbringer det meste af
hver vagt i seng eller stol.

Ikke noget
iagttageligt problem
Bevæger sig i seng og
stol uden hjælp og har
tilstrækkelig
muskelstyrke til at løfte
sig helt op under
bevægelse. Bevarer god
stilling i seng eller stol.

4. Sjælden fugt
Huden er normalt tør,
linned må kun skiftes
rutinemæssigt.

4. Udmærket
Spiser det meste af hvert
måltid. Afslår aldrig et
måltid. Spiser normalt i
alt 4 eller flere
serveringer af kød og
mælkeprodukter. Spiser
sommetider mellem
måltiderne.
Kræver ikke kosttilskud.

