Sara Combilizer

Multifunktionelt
hjælpemiddel til tidlig
mobilisering og
rehabilitering på
intensivafdelingen

…with people in mind

ATIENT

Vigtigheden
af mobilisering

Ved modvirkning af de negative indvirkninger forårsaget
af immobilitet og forbedring af kroppens funktioner ved
påbegyndelsen af et struktureret rehabiliteringsprogram er der
mulighed for at:
• Forøge restitutionstempoet
• Forkorte hospitalsophold
• Skabe et godt udgangspunkt for resten af
rehabiliteringsplanen
• Forbedre de langsigtede resultater efter udskrivning

Tilstrækkelig plads, egnede
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og korrekte
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tiltagende tilslutning til vores måde at tænke på.
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ArjoHuntleigh har mere end 60 års erfaring og er specialiseret
i at udvikle sikre og effektive plejemiljøer. Mobilisering af
plejemodtagere og patienter har altid været en afgørende faktor
for at nå vores målsætning.
ArjoHuntleigh-løsninger er udarbejdet med henblik på at fremme
mobiliteten – vores systemer til patienthåndtering er optimeret
med henblik på aktivering af en patients specifikke grad af
funktionel mobilitet.
Vores mobilitetsfilosofi – De 8 positive – skitserer, hvordan
etablering af de rette betingelser for understøttelse af
mobiliteten er fordelagtigt for både plejemodtageres, patienters
og plejepersonales sundhed og velbefindende og derudover
gavnligt for plejefaciliteters finansielle situation.

Tidlig mobilisering
forbedrer restitutionsprocessen

Forbedring af mobiliteten er gavnligt i alle plejemiljøer –
fra langtidspleje af ældre til akut pleje på eksempelvis
intensivafdelinger.
Tidlig patientmobilisering kan allerede påbegyndes på
intensivafdelingen (ICU) ved hjælp af stående eller siddende
stilling og anerkendes i stadigt stigende omfang som værende
forbundet med en lang række fordele3-5. Målsætningen er at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedre vejrtrækningsfunktionen
Styrke den kardiovaskulære funktion
Begrænse muskelatrofi
Forøge bevidsthedsniveauer
Forbedre funktionel uafhængighed
Forbedre det fysiologiske velbefindende
Reducere risikoen for tryksår
Forbedre proprioceptive eller kinæstetiske input

MIN EFFEKTIVITET

Mobilisering kan påbegyndes
tidligere og er mindre
anstrengende for mig.
Det betyder, at jeg kan arbejde
sikrere og koncentrere mig om
kvaliteten af plejen med patienten
i en tidlig fase.

“Brugen af Sara
Combilizer® muliggør
tidligere mobilisering
af patienter på
intensivafdelinger,
hvilket fører til højere
grad af mobilitet på
intensivafdelingen
og dermed mindre
belastning af
intensivafdelingen og
kortere hospitalsophold.”
McWilliams Lea 20131

MIN RESTITUTION

MIT BUDGET

Jeg vil gerne på benene igen
hurtigst muligt efter behandling på
intensivafdelingen. Det er vigtigt
for mig, at der bliver gjort alt for
at forhindre komplikationer og
fremme min restitution.

Mere mobile patienter er
ensbetydende med kortere
hospitalsophold for patienterne
og mindre risiko for arbejdsskader
på plejepersonalet, hvilket alt
sammen reducerer institutionens
omkostningsniveau.

Må vi præsentere: Sara Combilizer
Et positionerings- og
mobilitetshjælpemiddel til
intensivbehandling
Sara Combilizer er et multifunktionelt hjælpemiddel til patientpositionering
og -mobilisering til brug i miljøer, hvor der udføres intensivbehandling,
herunder f.eks. på intensivafdelinger (ICU).
Sara Combilizer giver mulighed for tidlig mobilisering af kritisk syge
patienter som en del af en struktureret rehabiliteringsplan for behandling af
hele personen.
Patienten kan uden besvær flyttes til stående, liggende (på ryggen) eller
siddende stilling, idet dette alsidige hjælpemiddel kombinerer funktioner,
der kendes fra et vippeleje, en båre og en kørestol.

“Sara Combilizer har givet helt nye
muligheder for mobilisering af patienter. Det
er eksempelvis muligt at rejse patienter op,
selv om de ventileres og er på kontinuerlig
venovenøs hæmofiltrering, og dette kan
udføres på en sikker og komfortabel måde.”
Dueck et al. 20102

Min effektivitet

Tidligere mobilisering
Alle fordelene ved mobilisering – til rådighed tidligere
i forløbet. Selv kraftigt bedøvede patienter har
gavn af mobilisering hurtigt efter indlæggelse på
intensivafdelingen.

Patientsikkerhed
En manuel funktion til “hurtig sænkning” gør det
muligt for plejepersonalet at få patienten tilbage i
liggende stilling, hvis der opstår komplikationer.

Effektiv og brugervenlig
Undersøgelser af Sara Combilizer har vist en
meget positiv modtagelse blandt plejepersonale,
læger og pårørende. Integration af udstyret i den
daglige arbejdsgang er helt ubesværet takket
være dets unikke egenskaber: størrelse, mobilitet,
driftssikkerhed og funktionsalsidighed.

Bevidstløse eller bedøvede
patienter under mekanisk
ventilation kan uden fare rejses op
i stående stilling, hvorved både
respiratorisk og kardiovaskulær
funktion forbedres.

Stående stilling
I siddende stilling kan patienter
løftes til et niveau, der sikrer god
øjenkontakt og forbedret personlig
interaktion – en vigtig faktor for
patientens velbefindende.

Bedre komfort
Sidevippefunktionen kan benyttes
i alle stillinger til at vende
støtteoverfladen op til 20 grader
mod venstre eller højre. Denne
bevægelse muliggør forskydning
af patientens vægt med henblik
på forebyggelse af tryksår og
kan derudover anvendes til
rehabiliteringsøvelser.

Sidevippefunktion

Sara Combilizer kan om nødvendigt
hurtigt justeres, så patienten
bringes fra rygleje til Trendelenburgstilling.

Trendelenburg-stilling

Min restitution

Forbedret vejrtrækningsfunktion
Den oprejste stilling forbedrer vejrtrækningsfunktionen
og blodcirkulationen.

Tryg og sikker
Et robust stropsystem sørger for, at patienten
oplever stabilitet og komfort i alle stillinger. Der
er tre muligheder for at styre Sara Combilizer:
håndbetjening, betjeningspanel på håndtaget og
en nødstyreboks på stellet. De meget omfattende
justeringsmuligheder gør det muligt at opnå en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling.

Forbedret rehabilitering
Dette alsidige hjælpemiddel muliggør
patientstillinger i overensstemmelse med individuelle
rehabiliteringsprogrammer.

Evidens understreger
fordele ved tidlig mobilisering

“Et observationsstudie i forbindelse med
introduktionen af Sara Combilizer på en
større intensivafdeling i Storbritannien
viste en tilsyneladende sammenhæng
med en væsentlig reduktion i tiden til
mobilisering (7,6 ift. 10,6 dage, p<0,05).
Dette kunne iagttages i sammenhæng
med forbedret mobilitet ved udskrivning
fra intensivafdelingen og generelt kortere
hospitalsophold.”
McWilliams Lea 20131

Der er stadigt større evidens for, at tidlig mobilisering er en virksom
tilgang. Tidlig mobilisering kan bringes i forbindelse med kortere
ophold på intensivafdelinger og generelt kortere hospitalsforløb
samt forbedrede funktionelle resultater.
Sara Combilizer muliggør tidligere mobilisering af ventilerede
patienter, der tidligere blev betragtet som værende for risikable
at mobilisere eller uegnede til mobilisering, samt patienter med;
begrænset opmærksomhed eller bevidsthedsniveau, ringe stabilitet
i kroppen eller hæmofiltreringsledninger i lysken.
En videnskabelig artikel om tidlig mobilisering på intensivafdelingen
konkluderede følgende:
“En ny tilgang til håndtering af mekanisk ventilerede patienter
omfatter reduktion af dyb bedøvelse og forøgelse af
rehabiliteringsterapien og mobiliseringen kort efter indlæggelsen på
intensivafdelingen. Forskning viser foreløbig evidens for sikkerhed,
gennemførlighed og potentielle fordele ved tidlig mobilisering inden
for intensiv medicin.”5

Et alsidigt redskab til
tidlig mobilisering

De forskelligartede vippefunktioner hjælper med
til at forebygge tryksår og letter udførelse af
rehabiliteringsøvelser.

En stående eller siddende stilling kan medføre fordele, der er af
afgørende betydning i en optimeret rehabiliteringsproces for en
patient med et kritisk sygdomsforløb.
Sara Combilizer muliggør mobilisering af bevidstløse, bedøvede eller
mekanisk ventilerede patienter i forskellige stående eller siddende
stillinger i flere timer om dagen.
Sara Combilizers innovative design skaber en tryg og sikker
platform, hvorpå patienter kan forblive stående i det tidsrum,
som måtte være nødvendigt for at sikre optimalt udbytte af tidlig
mobilisering.
Sara Combilizer leverer denne fordel i kombination med et komplet
udvalg af muligheder for positionering af patienten, hvorved
systemet bliver til en omfattende løsning til tidlig mobilisering og
tilknyttede rehabiliteringsøvelser.

Mit budget
Intensivbehandling og i særdeleshed intensivbehandling
med mekanisk ventilation medfører store omkostninger.
Tidlig mobilisering kan medvirke til at forkorte opholdet
på intensivafdelingen og varigheden af den mekaniske
ventilation, hvorved omkostningerne kan reduceres, og
intensivafdelingens finanser kan forbedres.

Mobilitetsgalleriet

Produktinformation

Velegnet til Carl, Doris og Emma.

Længde, siddende stilling

1.120 mm (44,1”)

Længde, bårestilling
(med stor fodstøtte)

1.960 mm (77,2”)

A

B
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E

Bredde

630 mm (24,8”)

Vægt

105 kg (231 lbs)

Sædebredde

510-600 mm (20,1-23,6”)

C Carl, der sidder i en kørestol og til dels har evne til at holde sig
selv oppe.

Sædedybde

460 mm (18,1”)

D Doris, som ikke er i stand til at holde sig selv oppe.

Mindste løftehøjde

600 mm (23,6”)

E Emma, som er næsten fuldstændigt sengeliggende og helt afhængig
af hjælp.

Største løftehøjde

Kontakt ArjoHuntleigh for at få yderligere oplysninger om Mobility Gallery™.

Pladskrav

1.030 mm (40,6”)

Tilbagetipning af sæde

-25° - 0°

Længdetipning af båre

-25° - +70°

Sidehældning af sæde/båre, venstre og højre

800 mm (31”)

Pladsbehov ved opbevaring

0° - 20°

900 x 630 mm (35,4 x 24,8”)

Maks. sikker arbejdsbelastning

200 kg (440 lbs)

Fire fikseringsbælter: Hoved, krop, hofter, knæ.
Eldrevne aktuatorer
3.000 mm (118”)

To batterier (12 V hver) og et indbygget ladeapparat
Nødstop
Rullehjul med lav friktion (4, alle med bremser)
800 mm (31”)

400 mm (16”)

24 V
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GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og systemer,
som bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet inden for
sundhedssektoren og biovidenskab. Vi arbejder under de tre varemærker
ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger
inden for patientmobilitet og sårbehandling. GETINGE leverer løsninger inden
for infektionskontrol i sundhedssektoren og kontamineringsforebyggelse
inden for biovidenskab. MAQUET er specialiseret i løsninger, behandlinger og
produkter til kirurgiske indgreb og intensivbehandling.
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