Mobiliteitsoplossingen
voor de IC-afdeling

...with people in mind

IC-programma’s voor vroegtĳdige activiteit
en mobiliteit zorgen voor klinische verbeteringen
en kostenbesparingen
1

IMMOBILITEIT OP DE
IC-AFDELING KAN LEIDEN

TOT SIGNIFICANT SPIERVERLIES,
ZWAKTE EN MINDER GOEDE
FUNCTIONELE RESULTATEN2
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IC-patiënten vragen niet
om verplichte bedrust.
Ze willen actief betrokken zijn
bij hun eigen herstel 3.

Dat is goed nieuws, want langdurige
immobiliteit leidt vaak tot minder goede
functionele en klinische resultaten voor
IC-patiënten4. Dit leidt tot hogere kosten
voor de gezondheidszorg5.
Dankzij een beter inzicht in de fysieke
en psychologische gevolgen op korte en
lange termijn van langdurige immobiliteit
wordt er tegenwoordig gestreefd naar
vroegtijdige mobilisatie van IC-patiënten,
met name bij mechanische beademing1.

Programma’s voor
vroegtijdige activiteit en
mobiliteit zijn veilig en
haalbaar gebleken. Ze
leveren aantoonbaar betere
functionele resultaten
op voor patiënten en
kostenbesparingen voor
zorginstellingen6.

Een vertrouwde partner voor
innovatieve oplossingen voor
mobiliteit van patiënten en veilige
zorghandelingen
Het mobiliseren van patiënten in kritieke
toestand kan een uitdaging voor de
zorgverlener zijn. De gecompliceerde
en vaak drukbezette omgeving van de
IC-afdeling kan de wenselijke doelstelling
van vroegtijdig staan en dragen van het
eigen lichaamsgewicht bemoeilijken.
Het realiseren van de
praktijkvoorschriften voor vroegtijdige
mobilisatie en veilige zorghandelingen
vereist dat de benodigde uitrusting
beschikbaar is.

Met ruim 40 jaar ervaring als
wereldmarktleider in de ontwikkeling
van innovatieve oplossingen voor
de mobiliteit van patiënten en veilige
zorghandelingen kan ArjoHuntleigh
een ongeëvenaard productportfolio
aanbieden. Hiermee kunnen wij het
programma voor vroegtijdige mobiliteit
en revalidatie op uw IC-afdeling
ondersteunen.

Van immobiliteit naar mobiliteit

MOBILISATIE IN BED
TRANSFER

Het regelmatig repositioneren van patiënten, ook naar
een zittende positie, kan eenvoudig plaatsvinden met
het Enterprise™ 9000X-bed of het geïntegreerde Citadel
System™. Beide systemen zĳn ontworpen voor patiënten
met een hoger risico.
De geavanceerde kenmerken van het ligoppervlak en
de veelzĳdige afstelmogelĳkheden van het bedframe
bieden een flexibele toepassing. Dit ter ondersteuning
van revalidatie in bed en het zitten op de rand van
het bed, als de patiënt daar toe in staat is.

Patiënten die aanvankelijk
niet kunnen deelnemen
aan actieve mobilisatie

De patiënt kan worden
overgebracht op de
Sara Combilizer™
met een lateraal
transferhulpmiddel of
een plafondlift.

ZITTEN

Met de Sara Combilizer kunnen
patiënten eenvoudig in diverse
stoelposities worden geplaatst,
ter ondersteuning van zorg- en
revalidatieactiviteiten.
Patiënten kunnen in zittende positie
omhoog worden gebracht, wat zorgt
voor goed oogcontact en persoonlĳke
interactie, wat belangrĳk is voor het
welbevinden van de patiënt.

Vroegtijdig staan en
rechtop positioneren
Wanneer in een vroeg stadium het dragen van het eigen
lichaamsgewicht en rechtop positioneren de voorkeur
verdienen, maar fysieke factoren of de mentale toestand
een actieve deelname van de patiënt belemmeren, kan
het multifunctionele hulpmiddel Sara Combilizer worden
gebruikt om revalidatiedoelstellingen buiten het bed al
vroeg in het zorgtraject te verwezenlĳken.

Mobiliteitsoplossingen voor de IC-afdeling van ArjoHuntleigh
De revalidatiebehoeften kunnen per patiënt verschillen, waarbij het realiseren van activiteit,
het dragen van het eigen lichaamsgewicht en het mobiliseren van de patiënt vroeg in het
IC-zorgtraject een lastige opgave kan zijn.
Het assortiment productoplossingen van ArjoHuntleigh is ontworpen om activiteits- en
mobiliteitsdoelstellingen veilig en met waardigheid te helpen realiseren, ook wanneer de
patiënt tijdelijk aan het bed gebonden is, opnieuw moet wennen aan het staan of klaar
is voor zit- of loopoefeningen.

MOBILISATIE BUITEN HET BED
STAAN

De overgang naar staan kan geleidelĳk
en veilig worden gerealiseerd.
Het tot stand komen draagt
bĳ aan het verbeteren van de
cardiovasculaire functies en
ademhalingsfunctie7 en maakt
tevens het vroegtĳdig dragen van het
eigen lichaamsgewicht en algemene
dagelĳkse levensverrichtingen (ADL)
gemakkelĳker.

LOPEN

De actieve tillift Sara Plus™ helpt uw
patiënt te activeren omdat hĳ van zit
op de rand van het bed tot stand kan
komen, waarbĳ het bovenlichaam in
hoge mate wordt ondersteund.

De Sara Combilizer fungeert als een combinatie van kanteltafel,
stretcher en stoel met meerdere posities en helpt om een
vroegtĳdige transfer vanuit het bed naar zowel een zittende als
een rechtop staande positie mogelĳk te maken.
Uit de eerste onderzoeken8 blĳkt dat het gebruik van de
Sara Combilizer als onderdeel van een IC-revalidatieprogramma
resulteert in een korter tĳdsverloop tot de eerste mobilisatie
buiten het bed.
Deze vroegtĳdige mobilisatie ging samen met een hoger
mobiliteitsniveau binnen de IC-afdeling en leek samen
te gaan met kortere verblĳfsperiodes in het ziekenhuis.

Wanneer stap- en loopoefeningen
vereist zĳn, kan de veelzĳdige Sara
Plus uw patiënt helpen de eerste
stappen te zetten richting verdere
mobilisatie buiten de IC-afdeling.

Hulpmiddelen voor het vervullen van
revalidatie- en zorgbehoeften
Positionering en verzorging van patiënten
Ziekenhuisbedden en gespecialiseerde ligsystemen beantwoorden aan een grote diversiteit aan vereisten voor
mobilisatie in het bed en verzorging van patiënten in de intensieve en acute zorg.

Enterprise

Citadel

Decubituspreventie en microklimaatregeling
Diverse actieve en reactieve ligsystemen, soms met instelbare drukontlasting, dragen bij aan de preventie en behandeling
van decubitus bij patiënten met hoog risico. Skin IQ™ producten worden ingezet voor de regulering van het microklimaat
van de huid en kunnen worden gebruikt in combinatie met pomp aangedreven of pomploze ligsystemen van ArjoHuntleigh.

Nimbus

Citadel C100 en C200

Therakair Visio

Skin IQ

Transferoplossingen en positioneren van patiënten
ArjoHuntleigh biedt een uitgebreide keuze aan tilliften, tilbanden en transferhulpmiddelen om een veilige, comfortabele en
waardige transfer mogelijk te maken voor een breed scala aan patiënten. Het multifunctionele hulpmiddel Sara Combilizer™
maakt voor afhankelijkere patiënten vroeg in het mobilisatieproces zowel rechtop positioneren als stoelpositionering mogelijk.

Maxi Transfer Sheet

Maxi Sky 2

Maxi Move

Sara Combilizer

Hulp bij staan en lopen
De geavanceerde actieve tillift Sara Plus™ activeert de mobiliteit bij transfers en biedt evenwichts-, stappen- en looptraining.
Het sta- en transferhulpmiddel Sara Stedy™ stimuleert mobielere patiënten om onafhankelijk op te staan.

Sara Plus

Sara Stedy

Hygiëne
De douchehulpmiddelen van ArjoHuntleigh zijn ontworpen om bij te dragen aan een comfortabele en waardige douche-ervaring voor de patiënt.
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De Getinge Group is een van 's werelds vooraanstaande aanbieders
van producten en systemen, die bijdragen tot kwaliteitsverbetering en
kosteneffectiviteit binnen gezondheidszorg en biowetenschappen. Wij
zijn actief onder de drie merken ArjoHuntleigh, Getinge en Maquet.
ArjoHuntleigh concentreert zich op oplossingen voor patiëntenmobiliteit
en wondzorg. Getinge biedt oplossingen voor infectiebeheersing in de
gezondheidszorg en besmettingspreventie in de biowetenschappen.
Maquet is gespecialiseerd in oplossingen, therapieën en producten voor
chirurgische interventies, interventionele cardiologie en intensive care.
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