Sara Combilizer

Monikäyttöinen laite
tehohoitopotilaiden
varhaiseen mobilisaatioon
ja kuntoutukseen

…with people in mind

OTILAS

Mobilisoinnin
tärkeys

Suunniteltu kuntoutusohjelma vaikuttaa ehkäisevästi
liikkumattomuuden haittavaikutuksiin ja tehostaa elimistön eri
osien toimintaa. Siitä voi olla tukea myös seuraavissa1-3:
• Nopeuttaa toipumista
• Lyhentää sairaalahoidon aikaa
• Muodostaa positiivisen lisäyksen muulle
kuntoutussuunnitelmalle
• Tehostaa pitkän aikavälin tuloksia kotiutuksen jälkeen

RiittäväJatkuvasti
tila, kasvava
oikeat
apuvälineet
määrä
tutkimuskirjallisuutta korostaa
mobilisaation positiivisia tuloksia.
a oikeat
toimintatekniikat

OITOHENKILÖKUNTA

Liikkuvuuden
edut

LIHASVOIMA HEIKKENEE
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ArjoHuntleigh on jo 60 vuoden kokemuksella omistautunut
tuottamaan turvallisia ja tehokkaita hoitoympäristöjä.
Potilaiden mobilisaatio on aina ollut avaintekijä tavoitteidemme
saavuttamisessa.
ArjoHuntleighin tuotteet ovat suunniteltu edistämään liikkuvuutta
– potilaiden siirtojärjestelmämme ovat optimoituja aktivoimaan
potilas halutulle toiminnallisen liikkuvuuden tasolle.
Liikkuvuuden filosofiamme – The Positive Eight – määrittää
miten oikeiden liikkuvuutta edistävien olosuhteiden
luominen tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin etuja potilaille ja
hoitohenkilökunnalle sekä taloudellisia etuja hoitolaitoksille.

Varhainen liikkuvuus
parantaa toipumisprosessia

Liikkuvuuden edistäminen on hyödyllistä kaikissa hoitotilanteissa
– vanhusten pitkäaikaishoidosta akuuttihoitoon esimerkiksi
teho-osastoilla.
Potilaan varhainen mobilisaatio voidaan aloittaa teho-osastolla
käyttämällä seisoma- tai istuma-asentoa. Varhainen mobilisaatio
on tunnetusti keino, jolla saavutetaan lukuisia etuja1-3. Tavoite on:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parantaa hengitystoimintoja
Tehostaa kardiovaskulaarista toimintaa
Hidastaa lihassurkastumaa
Nostaa tajunnantasoa
Lisätä toiminnallista itsenäisyyttä
Parantaa henkistä hyvinvointia
Vähentää painehaavojen riskiä
Lisätä asento- ja liikeaistin toimintaa

”Sara® Combilizer
-asentoapuvälineen
käyttö mahdollistaa
tehohoitopotilaiden
varhaisen mobilisoinnin,
mikä lisää liikkuvuutta
tehohoidon
aikana, vähentää
tehohoidon kestoa ja
sairaalassaoloaikoja.”
McWilliams Lea 20134

OMA SUORIUTUMISKYKYNI

OMA TOIPUMISENI

Liikkuminen voidaan aloittaa
aikaisemmin ja siitä aiheutuu
minulle vähemmän ponnistuksia.
Se tarkoittaa, että voin
työskennellä turvallisemmin ja
keskittyä potilaiden laadukkaaseen
hoitoon varhaisvaiheessa.

Haluan päästä jalkeille
mahdollisimman pian tehohoidon
jälkeen. Haluan tietää, että
kaikki mahdollinen tehdään
komplikaatioiden välttämiseksi ja
toipumiseni nopeuttamiseksi.

OMA TALOUTENI

Potilaiden suurempi liikkuvuus
merkitsee lyhyempiä
sairaalassaoloaikoja
potilaille ja pienempää
riskiä hoitohenkilökunnan
loukkaantumisesta.Tämä
auttaa leikkaamaan laitoksen
käyttökustannuksia.

Sara Combilizer -laitteen esittely

Asento- ja liikuntatuki
tehohoitoon
Sara Combilizer on monikäyttöinen potilaan asento- ja liikuntatuki
käytettäväksi teho-hoidossa.
Sara Combilizer mahdollistaa kriittisesti sairaiden potilaiden varhaisen
mobilisaation osana suunnitelmallista kuntoutussuunnitelmaa
kokonaisvaltaisen hoidon yhteydessä.
Potilas on helppo siirtää uuteen asentoon seisomaan, makuulle
tai istumaan, sillä tässä monikäyttöisessä laitteessa yhdistyvät
kallistuspöydän, tason ja tuolin toiminnot.

”Sara Combilizer on tuonut täysin uusia
mahdollisuuksia potilaiden mobilisaatioon.
Sen avulla voi esimerkiksi nostaa potilaita,
jotka ovat sekä hengityslaitteessa että
jatkuvassa hemofiltraatiossa, turvallisella ja
miellyttävällä tavalla.”
Dueck et al. 20105

Oma suorituskykyni

Varhainen mobilisaatio
Sara Combilizer mahdollistaa mekaanisesti
ventiloitujen tehohoitopotilaiden mobilisaation erilaisiin
seisoma- tai istuma-asentoihin useiksi tunneiksi
vuorokaudessa.

Potilasturvallisuus
Laitteessa on manuaalinen pikalaskutoiminto, jonka
avulla hoitohenkilökunta voi laskea potilaan alas
makuuasentoon, jos komplikaatioita ilmenee.

Helppo ja tehokas käyttää
Sara Combilizer -laitteesta saatu palaute on
osoittanut laitteen saaneen hoitohenkilökunnan,
lääkäreiden ja omaisten vahvan hyväksynnän.
Laite on helppo integroida päivittäisiin rutiineihin
sen ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta: koko,
liikkuvuus, luotettavuus ja monikäyttöisyys.

Sedatoidut,
mekaanisessa
hengityskoneessa
olevat potilaat voidaan
nostaa turvallisesti
seisomaan. Pystyasento
voi parantaa sydän- ja
verenkiertoelimistön
ja hengityselimistön
toimintaa.

Seisoma-asento

Potilas voidaan nostaa
istuma-asennossa
tasolle, jossa
saavutetaan hyvä
katsekontakti ja parempi
henkilökohtainen
vuorovaikutus – tärkeitä
potilaan hyvinvointiin
vaikuttavia tekijöitä.

Istuma-asentoon

Sivusuuntainen kallistaminen

Lateraalista
kallistustoimintoa
voidaan käyttää
kaikissa asennoissa
kääntämään tukipintaa
vasemmalle tai oikealle
jopa 20 astetta.
Kallistuksen avulla
potilaan paino voidaan
jakaa tasaisesti. Sitä
voidaan käyttää myös
kuntoutusharjoituksissa.
Sara Combilizer -laitteen
voi nopeasti säätää
siirtämään potilas
makuuasennosta
Trendelenburgin
asentoon.

Trendelenburg-asento

Oma toipumiseni

Hengitystoimintojen paraneminen
Pystyasento voi parantaa hengitys-, sydän- ja
verenkiertoelimistön toimintaa.

Turvallinen ja varma
Varma hihnajärjestelmä varmistaa, että potilas tuntee
olonsa vakaaksi ja miellyttäväksi kaikissa asennoissa.
Sara Combilizerin ohjaus on käytettävissä kolmella
tavalla: käsiohjaimella, kahvan ohjauspaneelilla
ja rungon hätätoimintopaneelilla. Erittäin suuri
säädettävyys mahdollistaa ergonomisesti oikean
työasennon.

Kuntoutumisen edistäminen
Tämä monipuolinen laite tarjoaa asentovaihtoehtoja
yksilöllisten kuntoutusohjelmien tueksi.

Tutkimusaineisto painottaa varhaisen
mobilisaation etuja

”Havaintotutkimus, joka toteutettiin sen
jälkeen, kun Sara Combilizer otettiin
käyttöön Isossa-Britanniassa sijaitsevan
suuren sairaalan tehohoito-osastolla, antoi
viitteitä siitä että laitteen käyttö korreloi
merkittävän mobilisaation toteuttamisajan
lyhentymisen kanssa (7,6 vs. 10,6 vuoro
kautta, p<0,05). Tähän liittyi suurempi
liikkuvuuden taso tehohoidon päättyessä ja
sairaalahoidossa olon lyhentyminen.”
McWilliams Lea 20134

Jatkuvasti kasvava määrä tutkimuskirjallisuutta korostaa varhaisen
mobilisaation tehoa. Varhainen mobilisaatio yhdistetään lyhyempiin
teho- ja sairaalahoitojaksoihin ja parempiin toiminnallisiin tuloksiin2.
Sara Combilizer voi mahdollistaa4 varhaisemman mobilisaation
sellaisten ventilaatiopotilaiden kohdalla, joiden on aikaisemmin
katsottu olevan suuren riskin alaisia tai sopimattomia mobilisaatioon
esimerkiksi heikon keskittymiskyvyn ja tajunnantason, heikon kehon
tasapainon ja nivusten hemofiltraatioletkujen vuoksi.
Tehohoidon varhaista mobilisaatiota tarkastellut artikkeli esitti
johtopäätöksenä: ”Mekaanisesti ventiloitujen potilaiden hoidon
uusi lähestymistapa sisältää syvän sedaation vähentämisen ja
kuntoutushoidon ja mobilisaation lisäämisen pian tehohoidon
alettua. Tutkimus tarjoaa alustavan näytön ja tuen varhaisen
mobilisaation turvallisuudesta, toteutettavuudesta ja mahdollisista
eduista tehohoidossa.”3

Varhaisen mobilisaation
monipuolinen työkalu

Erilaiset kallistustoiminnot tukevat
kuntoutusharjoituksia.

Seisoma- ja istuma-asennot voivat tuoda etuja, jotka
ovat elintärkeitä kriittisesti sairaan potilaan optimaalisessa
toipumisprosessissa.
Sara Combilizer mahdollistaa sedatoitujen tai mekaanisesti
ventiloitujen potilaiden mobilisaation erilaisiin seisoma- tai istumaasentoihin useiksi tunneiksi vuorokaudessa.
Sara Combilizerin innovatiivinen muotoilu tarjoaa turvallisen ja
varman alustan, jossa potilaat voivat pysyä seisoma-asennossa
tarvittavan ajan, jotta varhaisen mobilisaation edut saadaan
maksimoitua.
Sara Combilizer tarjoaa tämän edun yhdistettynä kattavaan
valikoimaan potilaan asetteluvaihtoehtoja, minkä ansiosta se
on kattava ratkaisu tehohoidon varhaisessa mobilisaatiossa ja
kuntoutusohjelmissa.

Oma talouteni
Tehohoito, erityisesti alkuhoito jossa on mukana
mekaaninen ventilaatio, on kallista. Varhaisen
mobilisaation avulla voidaan lyhentää tehohoidon aikaa ja
mekaanisen ventilaation kestoa, pienentää kustannuksia
ja parantaa tehohoidon taloudellisia tuloksia.

Mobility Gallery

Tuotetiedot

Soveltuu Carlille, Dorikselle ja Emmalle

Pituus, istuma-asento

1120 mm

Pituus, tasoasento
(sis. suuren jalkatuen)

1960 mm

A

B

D

C

E

Leveys

630 mm

Paino

C Carl, joka istuu pyörätuolissa ja omaa vähän voimia itsensä tukemiseen.
D Doris, jolla ei ole kykyä tukea itseään.
E Emma, joka on lähes kokonaan vuoteenoma ja täysin riippuvainen.

105 kg

Istuimen leveys

510 - 600 mm

Istuimen syvyys

460 mm

Noston minimikorkeus

600 mm

Noston maksimikorkeus

Pyydä ArjoHuntleighiltä lisätietoja Mobility Gallery™ -toiminnosta.

1030 mm

Istuimen taaksepäin kallistus

Tilavaatimukset

-25° - 0°

Tason pituussuuntainen kallistus

-25° - +70°

Istuimen/tason sivuttainen kallistus, vasemmalle ja oikealle 0° - 20°
Varastoinnissa tarvittava tila

900x630 mm

Suurin sallittu kuorma

200 kg

Neljä kiinnityshihnaa: pää, keho, lantio, polvien taso.
3 000 mm (118")

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Kaksi akkua (kumpikin 12 V) ja yksi sisäänrakennettu akkulaturi
Hätäpysäytys
Pyörät jossa pieni kitka (4, kaikissa jarrut)

800 mm (31")
400 mm (16")

24 V
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Sininen alue osoittaa henkilökunnan tarvitseman vähimmäistyöskentelyalueen, joka
tarvitaan mekaanisten apuvälineiden käyttöön ergonomisella tavalla yhdeltä puolelta.
Vaaleansininen alue osoittaa tarvittavan työskentelyalueen laajennuksen, joka
helpottaa toimimista kummaltakin puolelta ja takaa riittävän tilan potilaalle,
mekaaniselle tuelle ja apuna olevalle hoitohenkilökunnalle.
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Getinge Group on maailman johtava laitteistojen ja järjestelmien toimittaja,
joka

auttaa

osaltaan

laadun

ja

kustannustehokkuuden

parantamisessa

terveydenhuollossa ja biologisissa tieteissä. Toimintaamme kuuluu kolme eri
tuotemerkkiä: ArjoHuntleigh, Getinge ja Maquet. ArjoHuntleigh keskittyy
potilaiden liikkuvuuteen ja haavan hoitoratkaisuihin. Getinge toimittaa ratkaisuja
infektioiden ehkäisyn terveydenhuollossa ja epäpuhtauksien ehkäisyyn biologisissa
tieteissä. Maquet on erikoistunut leikkaustilojen, toimenpidekardiologian ja
tehohoitoyksikköjen ratkaisuihin, terapioihin ja tuotteisiin.
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