Soluções de mobilidade na UCI

...with people in mind

Os programas de atividade e mobilidade precoces na UCI
proporcionam melhorias clínicas e ao nível dos custos1

A IMOBILIDADE NA UCI

PODE CAUSAR UMA SIGNIFICATIVA
PERDA DE MASSA MUSCULAR, FRAQUEZA E

RESULTADOS FUNCIONAIS REDUZIDOS2
Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit from
pathophysiology to clinical trials. Crit Care. 2009;13:216.

Os pacientes da UCI não têm qualquer
vontade de ficar confinados às suas camas.
Ao invés, preferem estar acordados, alerta
e em movimento. Querem ser participantes
ativos na sua recuperação3.
As notícias são boas, pois a imobilidade
prolongada conduz frequentemente a
fracos resultados funcionais e clínicos
para os pacientes internados na UCI4.
Isto resulta num aumento dos custos
dos cuidados de saúde5.
O maior conhecimento das consequências
físicas e psicológicas a curto e longo
prazo da imobilidade prolongada resultou
na defesa da mobilização precoce para
os pacientes da UCI, em particular para
aqueles que recebem ventilação mecânica1.

Os programas de atividade
e mobilidade precoces
provaram ser seguros e
exequíveis; demonstrando
melhores resultados
funcionais para os pacientes
e benefícios em termos de
custos para as unidades de
cuidados de saúde6.

Um parceiro de confiança para
soluções inovadoras de mobilidade
dos pacientes e de manipulação
segura dos pacientes
Dado que estar de pé e suportar o peso
precocemente é um objetivo desejável,
mobilizar os pacientes gravemente
doentes no ambiente complicado e,
muitas vezes, lotado da UCI pode ser um
desafio para os prestadores de cuidados
de saúde.
O acesso ao equipamento apropriado
para satisfazer os diversos requisitos de
mobilidade dos pacientes é importante
para ajudar a cumprir as práticas de

mobilização precoce e de manipulação
segura dos pacientes.
Com mais de 40 anos de experiência
como líder mundial no desenvolvimento
de soluções inovadoras de mobilidade
dos pacientes e de manipulação
segura dos pacientes, a ArjoHuntleigh
possui uma vasta experiência e um
portefólio de produtos sem igual para
apoiar o seu programa de reabilitação
e mobilidade precoce na UCI.

Da imobilidade à mobilidade

MOBILIZAÇÃO NA CAMA
TRANSFERÊNCIA

O reposicionamento regular dos pacientes com o premir de
um botão e a transição para o posicionamento de cadeira
podem ser alcançados com a cama 9000X EnterpriseTM
ou o sistema de cuidados de pacientes CitadelTM, ambos
concebidos para utilização com os pacientes com maior
acuidade.
As avançadas funcionalidades da superfície de apoio e a
versátil articulação da estrutura da cama proporcionam um
ambiente flexível para facilitar a reabilitação na cama e o
sentar na berma da cama, caso o paciente o consiga.

Pacientes inicialmente incapazes
de participar na mobilização ativa

O paciente pode ser
transferido para o Sara
Combilizer™ utilizando
um dispositivo de
transferência lateral ou
um elevador de teto.

POSIÇÃO SENTADA

O Sara Combilizer permite que os
pacientes sejam colocados numa
variedade de opções de posiciona
mento de cadeira com o premir de um
botão, para facilitar a prestação de
cuidados e as atividade de reabilitação.
Numa posição sentada, os pacientes
podem ser elevados para promover
um bom contacto visual e a interação
pessoal, um fator importante no bemestar dos pacientes.

Mobilizaçao precoce e
posicionamento vertical
Quando o suporte do peso precoce e o posiciona
mento vertical são desejáveis, mas os fatores
físicos ou o estado mental impedem a participação
ativa do paciente, o dispositivo auxiliar multi
funcional Sara Combilizer pode ser utilizado para
ajudar a alcançar os objetivos da reabilitação fora
da cama no início do percurso clínico.

Soluções de mobilidade na UCI da ArjoHuntleigh
Compreendemos que a reabilitação tem de ser adaptada a cada paciente e que alcançar atividade,
suporte do peso e mobilidade no início do percurso clínico do paciente na UCI pode ser complicado.
Quer o paciente esteja temporariamente confinado à cama, quer necessite de ser habituado
a estar de pé ou esteja preparado para se sentar ou praticar a marcha, a gama de soluções
de produtos da ArjoHuntleigh é concebida para ajudar a alcançar os objetivos de atividade
e mobilidade com segurança e dignidade.

MOBILIZAÇÃO FORA DA CAMA
DE PÉ

A progressão para a posição vertical
pode ser alcançada de forma gradual
e segura.
O posicionamento vertical ajuda
a melhorar a função respiratória e
cardiovascular7, facilitando o suporte
do peso precoce e as atividades
diárias.

MARCHA

O dispositivo auxiliar para levantar e estar
de pé Sara Plus™ ajudará o paciente
capaz de se sentar na berma da cama
a colocar-se numa posição vertical,
fornecendo um excelente nível de apoio
à parte superior do corpo.

Atuando como uma mesa de inclinar, maca e cadeira de
posições múltiplas combinada, o Sara Combilizer facilita
a transferência precoce da cama para uma posição sentada
ou vertical.
As evidências iniciais8 demonstraram que a utilização do
Sara Combilizer como parte de um programa de reabilitação
na UCI resultou numa redução do tempo da primeira
mobilização fora da cama.
Esta mobilização mais precoce foi associada a um nível geral
mais elevado de mobilidade na UCI e, aparentemente, está
associada a reduções do período de estadia no hospital.

Quando a subida e descida de
degraus ou a prática de marcha são
necessárias, o versátil Sara Plus ajuda
o paciente a dar os primeiros passos
para abandonar a UCI.

Ajudar a atender às
necessidades de reabilitação e cuidados
Posicionamento e manuseamento do paciente
As camas de hospital elétricas e os sistemas de cuidados especiais cumprem uma grande variedade de
requisitos para a mobilização na cama e a gestão de cuidados críticos e pacientes agudos.

Enterprise

Sistema de cuidados de
pacientes Citadel

TriaDyne Proventa

RotoProne

Prevenção de úlceras de pressão e gestão do microclima
A gama de superfícies Ativas e Reativas, algumas das quais dispõem de descarga de pressão personalizável, ajuda a
evitar e a tratar as úlceras de pressão dos pacientes de alto risco. A cobertura de gestão do microclima Skin IQTM pode
ser utilizada em conjunto com a gama de superfícies elétricas e não elétricas da ArjoHuntleigh.

Nimbus

Citadel C100 e C200

Therakair Visio

Skin IQ

Prevenção de tromboses venosas profundas (TVP)
Os sistemas de compressão ativa FlowtronTM com reconhecimento automático de manga de compressão
intermitente e bateria de reserva fornecem compressão pneumática intermitente através de uma vasta
seleção de acessórios de compressão intermitente para a perna, perna e coxa ou pés.

Flowtron ACS800

Acessórios de compressão
intermitente uniformes

Acessórios de compressão
intermitente Tri Pulse

Soluções de transferência de pacientes e posicionamento vertical
A ArjoHuntleigh possui uma vasta gama de elevadores de pacientes, fundas e dispositivos auxiliares de transferência para facilitar
uma transferência segura, confortável e digna para diversos pacientes. O dispositivo auxiliar multifuncional Sara CombilizerTM
facilita o posicionamento vertical e de cadeira para os pacientes mais dependentes no início do processo de mobilização.

Maxi Transfer Sheet

Elevador de teto Maxi Sky 2

Elevador Maxi Move

Sara Combilizer

Ajuda de marcha e posição vertical
O dispositivo auxiliar avançado para levantar e posiciomento de pé Sara PlusTM ativa a mobilidade durante as transferências
e fornece treino de equilíbrio, subida e descida de degraus e marcha. O dispositivo auxiliar de posicionamento de pé e
transferência Sara Stedy™ incentiva os pacientes mais móveis a estarem de pé de forma independente.

Sara Plus

Sara Stedy

Higiene
O equipamento de duche ArjoHuntleigh foi concebido para ajudar a proporcionar uma experiência de duche confortável e
digna para os pacientes.

Carendo

Cadeiras de duche Carino

Maca de duche Carevo
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Phone: +46 (0) 10 335 45 00
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O Grupo Getinge é fornecedor mundial, líder em equipamentos e
sistemas que contribuem para a qualidade e a relação custo benefício em
tratamentos de saúde e ciências naturais. Trabalhamos com as três marcas
ArjoHuntleigh, Getinge e Maquet. A ArjoHuntleigh mantêm em foco a
mobilidade dos pacientes e provê soluções para o cuidado de feridas.
A Getinge fornece soluções para o controle de infecções em tratamentos
de saúde e na prevenção da contaminação em ciências naturais. A Maquet
é especializada em soluções, terapias e produtos para intervenções
cirúrgicas, cardiologia intervencionista e cuidados intensivos.

MAQUET Portugal Lda.
Rua Poeta Bocage N.º 2-2G
1600-233 Lisboa
Portugal
Tel: 214 189 815
Fax: 214 177 413
e-mail: portugal@arjohuntleigh.com
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Apenas peças concebidas pela ArjoHuntleigh e desenhadas especificamente para o objetivo, deverão
ser usadas nos equipamentos e produtos fornecidos pela ArjoHuntleigh. Dado que temos uma política de
desenvolvimento contínuo, reservamo-nos o direito de modificar o design e as especificações sem aviso prévio.

