Sara Combilizer

Multifunctioneel hulpmiddel
voor vroegtijdige mobilisatie
op de IC en revalidatie

…with people in mind

ATIËNT

Belang
van mobilisatie

Een gestructureerd revalidatieprogramma bestrijdt de
negatieve effecten van immobiliteit en verbetert de werking van
lichaamsfuncties. Het draagt ook bij aan1-3:
•
•
•
•

Een sneller herstel
Een korter ziekenhuisverblijf
Een positief verloop van het revalidatieprogramma
Op de lange termijn betere resultaten na ontslag

Een toenemend aantal onderzoeken wijst op de gunstige
oldoende
ruimte, de juiste
resultaten van mobilisatie.
hulpmiddelen en de juiste
werkmethoden

ORGVERLENER

Voordelen
van mobiliteit
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ArjoHuntleigh heeft meer dan 60 jaar ervaring en zet zich
volledig in voor het creëren van een veilige en efficiënte
zorgomgeving. De mobilisatie van patiënten is altijd een
belangrijke factor bij het bereiken van ons doel.
De oplossingen van ArjoHuntleigh zijn erop gericht de mobiliteit
te bevorderen – onze hulpmiddelen voor het verplaatsen van
patiënten zijn geoptimaliseerd om het specifieke niveau van
functionele mobiliteit van de patiënt te activeren.
In onze mobiliteitsfilosofie – De Positieve Acht – wordt
beschreven hoe de gezondheid en het welzijn van patiënten
en zorgverleners en ook de financiële gezondheid van
zorginstellingen kunnen worden verbeterd door de juiste
omstandigheden te creëren voor het bevorderen van de
mobiliteit.

Vroegtijdige mobilisatie
bevordert het herstelproces

Het bevorderen van de functionele mobiliteit leidt in alle
zorgomgevingen – van de langdurige zorg voor ouderen
tot revalidatie- en intensive care-afdelingen – tot gunstige
resultaten.
Door de patiënt in een staande of zittende positie te brengen
kan met vroegtijdige mobilisatie van patiënten worden gestart
op de afdeling Intensive Care (IC) en steeds vaker wordt erkend
dat deze werkwijze diverse voordelen biedt1-3. Het doel is:
•
•
•
•
•
•
•
•

De ademhalingsfunctie te verbeteren
De cardiovasculaire functie te verbeteren
Spieratrofie te vertragen
Het bewustzijnsniveau te verhogen
De functionele zelfstandigheid te vergroten
Het psychologisch welzijn te verbeteren
Het risico op decubitus te verminderen
Het houdings- en bewegingsgevoel te verbeteren

MIJN FUNCTIONEREN

De mobilisatie kan eerder
plaatsvinden en is minder
belastend voor mij. Dit betekent
dat ik veiliger kan werken en
me in een vroeg stadium kan
concentreren op kwalitatief goede
zorg voor de patiënt.

“Het gebruik van de
Sara Combilizer® maakt
vroegtijdige mobilisatie
van IC-patiënten mogelijk,
wat leidt tot een hogere
mate van mobiliteit binnen
IC’s, een korter verblijf
op de IC-afdeling en een
korter ziekenhuisverblijf.”
McWilliams Lea 20134

MIJN HERSTEL

Ik wil na intensieve zorg zo snel
mogelijk weer op de been zijn. Ik
wil ervan overtuigd zijn dat alles
in het werk gesteld wordt om
complicaties te voorkomen en
mijn herstel te bespoedigen.

MIJN BUDGET

Een grotere mobiliteit van
patiënten betekent dat patiënten
kortere tijd in het ziekenhuis
verblijven en dat zorgverleners een
kleiner risico op letsel lopen, met
als resultaat een kostenbesparing
voor onze instelling.

Maak kennis met Sara Combilizer

Een hulpmiddel voor het positioneren en
mobiliseren van patiënten bij intensieve zorg
Sara Combilizer is een multifunctioneel hulpmiddel voor de positionering en mobilisatie
van patiënten op intensieve zorgafdelingen zoals IC-afdelingen.
In het kader van een gestructureerd revalidatieprogramma gericht op de behandeling
van de hele persoon, maakt Sara Combilizer het mogelijk patiënten in kritieke toestand
vroegtijdig te mobiliseren.
De patiënt kan eenvoudig in een staande, liggende of zittende positie worden gebracht,
doordat de functies van een statafel, stretcher en kantelbare stoel in dit veelzijdige
hulpmiddel zijn verenigd.

“Sara Combilizer biedt totaal nieuwe
mogelijkheden voor de mobilisatie van patiënten.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om patiënten die
zowel op beademing als op voortdurende
nierdialyse zijn aangesloten, op een veilige en
comfortabele manier omhoog te brengen.”
Dueck et al. 20105

Mijn functioneren

Vroegtijdige mobilisatie
Sara Combilizer maakt het mogelijk mechanisch
beademde patiënten op de IC gedurende meerdere
uren per dag in verschillende staande of zittende
posities te mobiliseren.

Veiligheid voor de patiënt
Met behulp van een handmatige “quick-down”functie kunnen zorgverleners de patiënt in geval van
complicaties in een liggende positie brengen.

Eenvoudig en efficiënt te gebruiken
Reacties over de Sara Combilizer wijzen op een hoge
acceptatiegraad bij verplegend personeel, artsen
en familieleden. De Sara Combilizer is eenvoudig
in de dagelijkse werkzaamheden te integreren
dankzij de unieke eigenschappen ervan: omvang,
verrijdbaarheid, betrouwbaarheid en diverse functies.

Staande positie

Gesedeerde patiënten
die mechanisch worden
beademd, kunnen
op veilige wijze naar
een staande positie
worden gebracht. De
staande positie kan
de cardiovasculaire en
ademhalingsfunctie
verbeteren.

Patiënten kunnen in
zittende positie omhoog
worden gebracht wat goed
oogcontact mogelijk maakt
en de persoonlijke interactie
verbetert – een belangrijke
factor voor het welbevinden
van de patiënt.

Zittende positie

Zijdelings kantelen

De zijdelingse kantelfunctie
kan in alle posities worden
gebruikt om het steunvlak
max. 20 graden naar links
of rechts te kantelen.
De kantelfunctie maakt
het mogelijk het gewicht
van de patiënt te
herverdelen en kan ook
worden gebruikt tijdens
revalidatie-oefeningen.
Indien nodig kan de Sara
Combilizer snel worden
aangepast om de patiënt
vanuit een liggende positie
naar de Trendelenburgpositie te brengen.

Trendelenburg-positie

Mijn herstel

Verbeterde ademhalingsfunctie
Een staande positie kan de ademhalings- en
cardiovasculaire functie verbeteren.

Veilig
De veiligheidsbanden zorgen in alle posities voor
een stabiel en comfortabel gevoel bij de patiënt. De
besturingsfunctie van de Sara Combilizer bestaat uit
drie onderdelen: handbediening, bedieningspaneel
op de handgreep en een noodbedieningspaneel
in het verrijdbare onderstel. De hoge mate van
verstelbaarheid maakt een ergonomisch correcte
werkhouding mogelijk.

Betere revalidatie
Dit veelzijdige hulpmiddel biedt positioneringsopties
die bijdragen tot individuele revalidatieprogramma’s.

Bewijs benadrukt de voordelen van
vroegtijdige mobilisatie

“Observatieonderzoek op een grote
IC-afdeling in Groot-Brittannië heeft
aangetoond dat na de ingebruikname van
de Sara Combilizer de tijd voor mobilisatie
aanzienlijk kon worden teruggebracht (7,6 in
plaats van 10,6 dagen, p<0,05). Ook wordt
de Sara Combilizer in verband gebracht met
een hogere mate van mobiliteit bij ontslag
van de IC-afdeling en met een korter
ziekenhuisverblijf”.
McWilliams Lea 20134

Er wordt steeds meer bewijs gevonden ter ondersteuning van de effectiviteit
van vroegtijdige mobilisatie. Vroegtijdige mobiliteit wordt in verband gebracht
met een korter verblijf op de IC-afdeling, een korter ziekenhuisverblijf en betere
functionele resultaten2.
Sara Combilizer kan vroegtijdige mobilisatie mogelijk maken4 van beademde
patiënten voor wie mobilisatie voorheen risicovol of ongeschikt geacht werd, of
patiënten met een laag aandachts- en bewustzijnsniveau, slechte rompstabiliteit
en hemofiltratielijnen in de lies.
Een overzichtsartikel over vroegtijdige mobilisatie op de IC-afdeling bevatte de
volgende conclusie:
“Een nieuwe benadering voor de behandeling van mechanisch beademde
patiënten bestaat onder andere uit minder diepe sedatie en meer
revalidatietherapie en mobilisatie kort na opname op de IC-afdeling. Eerste
aanwijzingen uit onderzoek ondersteunen de veiligheid, haalbaarheid en
potentiële voordelen van vroegtijdige mobilisatie in de intensieve geneeskunde.”3

Een veelzijdig hulpmiddel voor
vroegtijdige mobilisatie

De verschillende kantelfuncties ondersteunen de
uitvoering van revalidatie-oefeningen.

Een staande of zittende positie biedt voordelen die van cruciaal belang zijn
voor een geoptimaliseerd herstelproces bij patiënten in kritieke toestand.
Sara Combilizer maakt het mogelijk gesedeerde of mechanisch beademde
patiënten gedurende meerdere uren per dag in verschillende staande of
zittende posities te mobiliseren.
Dankzij het innovatieve ontwerp heeft de Sara Combilizer een veilig
steunvlak waardoor patiënten kunnen blijven staan gedurende de tijd die
nodig is om de voordelen van vroegtijdige mobilisatie volledig te benutten.
Sara Combilizer biedt dit voordeel in combinatie met een breed scala
aan positioneringsopties, waardoor dit hulpmiddel een totaaloplossing
is als onderdeel van vroegtijdige mobilisatie op de IC en het
revalidatieprogramma.

Mijn budget
Intensieve zorg, met name initiële zorg met mechanische
beademing, brengt hoge kosten met zich mee.
Vroegtijdige mobilisatie helpt het verblijf op de IC-afdeling
en de duur van mechanische beademing te verkorten,
wat leidt tot een kostenbesparing en betere financiële
resultaten in verband met het beheer van IC-afdelingen.

Mobiliteitswijzer

Productinformatie

Geschikt voor Carl, Doris en Emma

Lengte, zittende positie

1120 mm

Lengte, stand van de stretcher
(met grote voetensteun)

1960 mm

A

B

C

D

E

Breedte

630 mm

Gewicht

105 kg

Breedte van de zitting

510-600 mm

C Carl, rolstoelafhankelijk, kan deels gewicht dragen op tenminste
één been.

Diepte van de zitting

460 mm

D Doris, rolstoelafhankelijk, kan zichzelf niet ondersteunen.

Min. tilhoogte

600 mm

E Emma, vrijwel volledig bedlegerig en totaal afhankelijk.

Max. tilhoogte

1030 mm

Neem contact op met ArjoHuntleigh voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.

Ruimtevereisten

Achterover kantelen van de zitting

-25° - 0°

In de lengte kantelen

-25° - +70°

800 mm

Zijdelings kantelen van de zitting/stretcher, links en rechts
Ruimte nodig voor opslag

0° - 20°

900 x 630 mm

Max. veilige tilbelasting

200 kg

Vier veiligheidsbanden: hoofd-, romp-, heup-, kniehoogte.

3000 mm

Elektrische aandrijving

24 V

Twee accu’s (elk 12 V) en één ingebouwd noodfunctiepaneel
Noodstop

800 mm

Zwenkwielen met lage frictie (4 zwenkwielen met rem)

400 mm
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900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig
heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de
hulpmiddelen te werken.
Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de
zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met
mechanische hulpmiddelen en de cliënt goed te kunnen bereiken.

2. Needham, D. M., R. Korupolu, e.a. (2010). Early physical medicine and rehabilitation for patients with acute
respiratory failure: a quality improvement project. Arch Phys Med Rehabil 91(4): 536-542.
3. Needham, D. M. (2008). Mobilizing patients in the intensive care unit: improving neuromuscular weakness and
physical function. JAMA 300(14): 1685-1690
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5. Dueck, M., Wind A., Trieschmann U., Schink U. (2010). Respiratory effects and safety of an internittent standing
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ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 45 00
www.ArjoHuntleigh.com

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.
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
Postbus 6116, 4000 HC Tiel
NEDERLAND
Telefoon: 0344 64 08 00
Fax: 0344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com
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Specificaties hulpmiddel

