Sara Combilizer

Erken mobilizasyon ve YBÜ
Rehabilitasyonu için çok fonksiyonlu
konumlandırma yardımcısı

Mobilizasyonun
önemi
Planlamış bir rehabilitasyon programı hareketsizliğin
olumsuz etkilerini önler ve vücut sistemlerinin işlevini arttırır.
Ayrıca şunlara yardımcı olur1-3:
•
•
•
HASTA•

Sayısı artan araştırmalar, mobilizasyonun olumlu
sonuçlarını vurgulamaktadır.

İyileşme oranını artırma
Hastanede kalma süresini azaltma
Rehabilitasyon planının geri kalanı için olumlu
bir ivme oluşturma
Taburcu olduktan sonra uzun vadeli sonuçları iyileştirme

Yeterli alan, uygun yardımlar
ve doğru çalışma teknikleri
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Faydalar
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60 yılı aşkın deneyimi ile ArjoHuntleigh kendini güvenli ve verimli
bakım ortamları yaratmaya adamıştır. Yatağa bağımlı kişilerin ve
hastaların mobilizasyonu amacımıza ulaşmada her zaman temel
etken olmuştur.
ArjoHuntleigh çözümleri hareketliliği geliştirmek için tasarlanmıştır
- hasta taşıma sistemlerimiz hastanın belirli bir seviyedeki işlevsel
hareketliliğini aktive etmek için iyileştirilmektedir.
Hareketlilik felsefemiz - Artı Sekiz - doğru koşulları sağlamanın
yatağa bağımlı hastaların, hastaların ve bakıcıların sağlığının ve
iyi olmasının yanı sıra sağlık tesislerinin finansal sağlığına da nasıl
fayda sağladığını özetlemektedir.

Erken hareketlilik
iyileşme sürecini iyileştirir
Hareketliliği geliştirmek yaşlıların uzun süreli bakımlarından yoğun
bakım üniteleri gibi akut bakım ortamlarına kadar tüm bakım
ortamlarında fayda sağlamaktadır.
Erken hasta hareketliliği ayakta durma veya oturma pozisyonu
kullanılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YBÜ) başlamaktadır ve
bir dizi fayda sağlamanın bir yolu olarak gittikçe tanınır hale
gelmektedir1-3. Amaç:

•
•
•
•
•
•
•
•

Solunum fonksiyonunu geliştirme
Kardiyovasküler işlevi geliştirme
Kas atrofisini yavaşlatma
Bilinç düzeylerini arttırma
Fonksiyonel bağımsızlığı arttırma
Psikolojik mutluluğu artırma
Basınç ülseri riskini azaltma
Propriyoseptif veya kinestetik girdiyi arttırma

“Sara® Combilizer’ın kullanımı, YBÜ hastalarının erken hareketliliğine olanak tanır ve YBÜ’de daha yüksek
hareket kabiliyeti düzeyini ve dolayısıyla YBÜ’de ve hastanede kalış süresinin azalmasını sağlar.”
McWilliams Lea 20134

PERFORMANSIM

Hareketlilik benim için daha
az zorlama ile daha erken
başlayabilir. Bu artık daha
güvende çalışacağım ve erken
aşamada hastaların kaliteli bakım
almasına odaklanabileceğim
anlamına geliyor.

İYİLEŞMEM

Yoğun bakımdan sonra
mümkün olan en kısa sürede
kendi ayaklarım üzerinde
durmak istiyorum Her şeyin
komplikasyonlardan kaçınmak
ve iyileşmemi hızlandırmak için
yapıldığını bilmeliyim.

BÜTÇEM

Daha hareketli hastalar daha
az hastanede kalma süresi ve
bakıcının sakatlanma riskinin
daha az olması anlamına geliyor
ve bunların da tamamı tesisin
maliyetlerini düşürmeye
yardımcı oluyor.

Sara Combilizer’ı Tanıtma

Kritik bakım için konumlandırma
ve hareket ettirme yardımı
Sara Combilizer, Yoğun Bakım Üniteleri (ICU) gibi kritik bakım
ortamlarında kullanılmak üzere çok işlevli bir hasta konumlandırma
ve hareket sağlama yardımcısıdır.
Sara Combilizer, hastalığın tedavisi için bütün yapısal rehabilitasyon planının
bir parçası olarak kritik hastaların erken hareketliliğini sağlar.
Bu çok yönlü yardımcı, eğim masası, sedye ve sandalyenin işlevlerini bir araya
getirdiği için hasta ayakta, sırt üstü veya oturma pozisyonlarına kolayca getirilebilir.

“Sara Combilizer, hastaların hareketliliği
için tamamen yeni olanaklar sağlamıştır.
Örneğin hem ventilasyon hem de sürekli
venovenöz hemofiltrasyon bulunan hastaları
yükseltebilirsiniz ve bunu güvenli ve rahat bir
şekilde yönetebilirsiniz.”
Dueck et al. 20105

Performansım

Erken hareketlilik
Sara Combilizer, mekanik olarak ventile edilen YBÜ
hastalarının günde birkaç saat farklı ayakta veya
oturma pozisyonlarında hareket etmesini sağlar.

Hasta Güvenliği
Komplikasyonlar ortaya çıkarsa bakıcıların hastayı
yatar bir konuma götürmelerine olanak tanıyan
manuel bir “çabuk indirme” işlevi vardır.

Kullanımı kolay ve etkili
Sara Combilizer’ın geribildirimi, hemşireler, doktorlar
ve ilgili kişiler arasında büyük bir kabul görmüştür.
Benzersiz özelliklerinden dolayı günlük iş akışına
entegre etmek kolaydır: boyut, mobilite, güvenilirlik
ve çoklu özellikler.

Mekanik ventilasyonda
sakinleştirilen hastalar ayakta
durma pozisyonuna güvenli
bir şekilde kaldırılabilir.
Dikey konumlandırma,
kardiyovasküler ve solunum
fonksiyonlarını artırabilir.

Ayakta durma pozisyonu

Oturur pozisyonda,
hastalar iyi göz teması
sağlayan ve kişisel etkileşimin
güçlendirildiği bir seviyeye
kaldırılabilir - hastanın
iyi olması için önemli
bir faktördür.

Oturma pozisyonu

Yatay eğme

Yatay eğme fonksiyonu,
destek yüzeyini sola
veya sağa 20 dereceye
kadar döndürmek için her
pozisyonda kullanılabilir.
Eğme, hastanın kilosunun
yeniden dağıtılmasını
sağlar ve rehabilitasyon
egzersizlerinde de
kullanılabilir.

Gerektiğinde, Sara
Combizizer, hastayı sırtüstü
pozisyondan Trendelenburg
pozisyonuna almak için hızla
ayarlanabilir.

Trendelenburg konumu

İyileşmem

Gelişmiş solunum fonksiyonu
Dikey konum solunum ve kardiyovasküler
fonksiyonları iyileştirebilir.

Güvenli ve emniyetli
Güvenilir kayış sistemi hastanın tüm pozisyonlarda
sabit ve rahat hissetmesini sağlar. Sara Combilizer’ın
manevra kontrolünün kullanılabilirliği üç katlıdır:
el kontrolü, tutamak üzerindeki kontrol paneli ve
şasideki bir acil durum kontrol kutusu. Yüksek
ayarlanabilirlik seviyesi, ergonomik olarak doğru
bir çalışma konumunu sağlar.

Rehabilitasyonun iyileştirilmesi
Bu çok yönlü yardım, bireysel rehabilitasyon
programlarına katkıda bulunmak için
konumlandırma seçeneklerini sağlar.

Kanıtlar erken hareketliliğin
hareketlilik faydaları

“Birleşik Krallık’ta bulunan büyük bir
YBÜ’de Sara Combilizer’ın kullanıma
sunulmasından sonraki gözlemsel bir
çalışma, mobilize etmek için harcanan
zamanın ciddi anlamda azalması ile ilişkili
olduğu görülmüştür (7,6 vs 10,6 gün,
p <0,05). Bu, YBÜ’den taburcu olmada
daha yüksek hareket kabiliyeti ve hastanede
kalış sürelerinde azalma ile ilişkilendirildi.”
McWilliams Lea 2013
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Gittikçe artan kanıtlar, erken hareketliliğin etkinliğini desteklemektedir.
Kullanıldığında, erken hareketlilik YBÜ ve hastanede kalış süresinde azalma
ve fonksiyonel sonuçların iyileşmesi ile ilişkilidir2.
Sara Combilizer daha önceleri hareket ettirilmesinin yüksek risk oluşturduğu
düşünülen dikkat dağınıklığı ve bilinç seviyesi düşük olan, zayıf gövde stabilitesi
ve kasıkta hemofiltrasyon hatları olan, ventile edilmiş hastaların erken
hareketliliğine olanak4 sağlayabilir.
Yoğun bakımda erken mobilizasyon ile ilgili bir gözden geçirme makalesi:
“Mekanik olarak ventile edilen hastaların tedavisi için yeni bir yaklaşım, yoğun
sedasyonun azaltılması ve YBÜ’ye kabul edilmesinin ardından rehabilitasyon
terapisinin ve hareketliliğin artırılmasını içerir. Araştırma, kritik tıbbi bakımda
erken hareketliliğin güvenlik, fizibilite ve potansiyel yararlarını destekleyen
ön kanıt sağlamaktadır.”3

Çok yönlü araç
erken hareketlilik için

Farklı eğme fonksiyonları rehabilitasyon egzersizlerini
desteklemeye yardımcı olur.

Ayakta durma ya da oturma pozisyonu, kritik hastalığı olan kişinin optimize
edilmiş iyileştirme sürecinde hayati derecede önemli yararlar sağlayabilir.
Sara Combilizer, sakinleştirilmiş veya mekanik olarak ventile edilen hastaların
günde birkaç saat farklı ayakta veya oturma pozisyonlarında hareket
etmesini sağlar.
Sara Combilizer’in yenilikçi tasarımı, hastaların erken hareketlilikten sağladıkları
yararları en üst seviyeye çıkartmak için gerekli süre boyunca ayakta kalabilmeleri
için güvenli ve sağlam bir platform sağlar.
Sara Combilizer bu yararı, bir YBÜ erken mobilizasyon ve rehabilitasyon
programının bir parçası olarak kapsamlı bir çözüm haline getiren, bir dizi
hasta konumlandırma seçeneği ile birlikte sunar.

Bütçem
Yoğun bakım, özellikle de mekanik ventilasyon kullanan
ilk bakım, çok masraflıdır. Erken hareketlilik YBÜ’de
kalış süresini ve mekanik ventilasyon süresini azaltmaya,
masrafları azaltmaya ve YBÜ yönetimi için mali sonuçları
iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ürün teknik özellikleri
Mobility Gallery

Ürün bilgileri

Carl, Doris ve Emma için uygundur

Uzunluk, oturur konum

1120mm

Uzunluk, sedye konumu
(geniş ayak desteğiyle)

1960mm

A

B

C

D

E

Genişlik

630mm

Ağırlık

C Tekerlekli sandalyede oturan Carl kendini çok az destekleyebiliyor.
D Doris, kendini destekleyemiyor.
E Emma, neredeyse tamamen yatalak ve tamamen yatağa bağımlı.
Mobility Gallery™ hakkında daha fazla bilgi için lütfen ArjoHuntleigh ile iletişime geçin.

Alan Gereklilikleri

105kg

Koltuğun genişliği

510-600 mm

Koltuğun derinliği

460mm

Minimum kaldırma yüksekliği

600mm

Maksimum kaldırma yüksekliği

1030mm

Koltuğun arkaya eğilmesi

-25° - 0°

Sedyenin boylamasına eğilmesi

-25° - +70°

Koltuğun/sedyenin kenarlıkları, sol ve sağ
Saklamada boşluk ihtiyacı

0° - 20°
900x630mm

Maks. güvenli çalışma yükü

200kg

Dört sabitleme kayışı: baş, gövde, kalça, diz seviyesi.
3000 mm

Elektrikle çalışan aktüatörler

24 V

İki batarya (her biri 12 V) ve bir dahili batarya şarj cihazı
Acil durdurma

400 mm

800 mm

Düşük sürtünmeli tekerlekler (4, hepsinde fren var)
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Mavi alan, personelin mekanik yardımcıları bir yandan ergonomik bir
şekilde kullanabilmesi için gereken asgari çalışma alanını gösterir.
Açık mavi alan, yatağa bağımlı hastaya, mekanik yardıma ve yardımcı
bakıcıya yeterli erişimi sağlamak için her iki tarafın eylemlerini kolaylaştırmak
için çalışma alanının ne kadar genişletilmesi gerektiğini göstermektedir.

2. Needham, D. M., R. Korupolu, et al. (2010). Akut solunum yetmezliği olan hastalar için erken fizik tedavi
ve rehabilitasyon: kalite artırma projesi. Arch Phys Med Rehabil 91(4): 536-542.
3. Needham, D. M. (2008). Yoğun bakım ünitelerindeki hastaları hareket ettirme: nöromüsküler güçsüzlük
ve fiziksel işlevin iyileştirilmesi. JAMA 300(14): 1685-1690
4. McWilliams D.J., Lea T. J. (2013). 0861 Sara Combilizer®’ın uygulanması, yoğun bakımda ilk hareketlilik
için harcanan süreyi azaltıyor mu? Avrupa Yoğun Bakım Kongresi Kongresi, Paris, Fransa
5. Dueck, M., Wind A., Trieschmann U., Schink U. (2010). Mekanik ventilasyon sırasında solunum etkileri
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ArjoHuntleigh, hareket imkanları kısıtlı hastaların yaşamını
kolaylaştıran entegre ürünlerin ve çözümlerin tedariğinde dünya
öncüsüdür. Sağlık tesislerinin sağlıklı ve etkili günlük bakım,
erken mobilizasyon, güvenli hasta taşıması, venöz tromboembolizm
önleme, basınç yaralarını önleme, hijyen rutinleri, bariatrik
bakım ve teşhisler sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Engin
bilgi ve deneyimimizle hasta bakıcılar ve hastaları için verimliliği
arttırma, daha güvenli ve saygın bir ortam oluşturma konularında
çaba gösteriyoruz.
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