WendyLett
toiminnalliset vuodetekstiilit

Valitse tuotteet käyttöön käyttäjän toimintakyvyn mukaan

Liukulakanan valinta

Tyynyliinan ja liukuesteen valinta

WendyLett -liukulakanat helpottavat makuuasennossa sivusuuntaan siirtymistä
ja kyljelle kääntymistä. Liukulakanan keskiosa on erittäin liukasta satiinia, joka
mahdollistaa kyljelle kääntymisen vaikka vartalon voimat olisivat heikentyneet tai
käytössä olisi painetta tasaava, muotoutuva patja. Lakanan molemmilla sivuilla on
luistamaton raidallinen reunus, joka helpottaa vuoteen reunalla istumista.

WendyLean on yhdessä WendyLett -liukulakanan kanssa käytettävä tyynyliina, jonka
alapinnalla oleva satiinipinta luistaa erinomaisesti liukulakanan päällä vuoteen pituussuunnassa. Tämä ominaisuus helpottaa omatoimista asennon kohentamista vuoteessa
ylöspäin, kun sähkötoimisen sängyn selkäosaa kohotetaan. Tyynyliinan sivuilla on
kahvat, joiden avulla hoitaja voi avustaa potilasta esimerkiksi makuulta istumaan.

WendyLett -liukulakanat toimivat pohjana WendyLean-tyynyliinan ja liukupinnallisten
WendyLett4way -siirtolakanoiden sekä vuodesuojien alla. WendyLett -liukulakanan
koko valitaan käyttäjän toimintakyvyn ja vuoteen patjakoon mukaan.

Liukuestealusta on molemmin puolin tahmeaa materiaalia, jonka ansiosta se pysyy
hyvin paikoillaan ja tuo hyvän tuen jalkaterien alle. Sängyssä käytettäessä liukuestealusta asetetaan ponnistavan/ponnistavien jalkojen jalkaterien alle, jotta ne pysyisivät
ponnistettaessa paikoillaan liukulakanaa tai tavallista lakanaa vasten.

Pystyykö käyttäjä koukistamaan molemmat
polvet selinmakuulla itsenäisesti?
Valitse liukulakanan lisäksi liukupinnallinen
WendyLean-tyynyliina, joka auttaa asennon kohentamisessa.

Kyllä

Ei

Valitse liukulakana, joka kattaa patjan pituuden patjan yläreunasta noin polvitaipeisiin asti.
Nimike

Patjan koko
(L x P), cm

Liukulakanan
koko (L x P), cm

Liukupinnan
leveys, cm

SWL
(kg)

Patjan
ympärille
kiristyvä

*SR1634

80−90x200

200 x 140

60

300

X

SR1668

120x200

220 x 140

100

300

X

Nimike

Tiedot

*SR1680

Tyynyliina, 50x60 WendyLean

WendyLett4way, eli liukupinnallinen siirtolakana, ja WendyLett4way Inco, eli liukupinnallinen
vuodesuoja sopivat käyttöön silloin, kun käyttäjä tarvitsee enemmän apua vuoteessa
siirtymisissä; kyljelle kääntymisessä, vuoteessa ylöspäin siirtymisessä tai asentoa kohentaessa. Kaksi liukupintaa vastakkain minimoivat kitkaa ja edistävät liukua neljään suuntaan,
mahdollistaen heikkovoimaisenkin käyttäjän omatoimiset liikkeet, sekä vähentäen hoitajan
käyttämää voimaa siirtotilanteissa. Mahdollisimman hyvän asennon tukemiseksi vuoteen
selkäosaa kohotettaessa, suosittelemme samanaikaisesti kohottamaan sängyn polvikulmaa
tai tukemaan polvet koukkuun.
TopSheet-kääntöliinaa käytetään WendyLett4way Incon tavoin WendyLett-liukulakanan
päällä vuodesuojana. Suosittelemme TopSheet -kääntöliinaa käytettäväksi silloin, kun
käyttäjä on erittäin suurikokoinen tai jäykkä. Kääntöliina voidaan kytkeä henkilönostimeen
ja näin avustaa käyttäjä kylkimakuulle. Kylkimakuulla kääntöliina voidaan avata kahteen
osaan, jolloin alavartalon hoitotoimenpiteet helpottuvat. Kaikkia siirtolakanoiden ja
vuodesuojien kahvallisia malleja voidaan käyttää yhdessä potilasnostimien kanssa.
Toiminnalliset vuodetekstiilit ovat tärkeä osa painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa,
mahdollistaen omatoimiset tai avustetut asennonvaihtelut ja kitkan ja kudosvenytyksen
vähenemisen.
Valitse liukulakanan lisäksi liukupinnallinen WendyLett4way -siirtolakana,
joka auttaa asennon kohentamisessa ja vaihtamisessa. Liukupinnallista siirtolakanaa
ei välttämättä tarvita, jos käyttäjä pystyy keventämään lantiota selinmakuulla ja
WendyLean-tyynyliina riittää liukupinnaksi hartioiden ja pään alla.

Kyllä

Petaussiivekkeillä
patjan ympärille
pedattava

Liukupinnallisen siirtolakanan
tai vuodesuojan valinta

*hyllytuote

Pystyykö käyttäjä
keventämään lantion irti
alustasta selinmakuulla?

Kun lantion keventäminen ei
itsenäisesti onnistu, WendyLean
-tyynyliina ei ole välttämätön vaan voit
valita käyttöön tavallisen tyynyliinan.

Ei

Nimike

Tiedot

Liukupinnallisen
vuodesuojan
koko

SWL
(kg)

SR1647

WendyLett 4way

200 x 200 cm

300

*SR1657

WendyLett 4way, kahvallinen

140 x 190 cm

200

Voidaan käyttää
yhdessä potilasnostimen kanssa

X

*hyllytuote
*hyllytuote

Valitse liukulakana, joka kattaa koko patjan pituuden.
Nimike

Patjan koko
(L x P), cm

Liukulakanan
koko (L x P), cm

Liukupinnan
leveys, cm

SWL
(kg)

Patjan
ympärille
kiristyvä

*SR1641

90x200

140 x 250

70

300

X

SR1651

105x200

158x255

80

300

X

SR1639

105x 200

200x200

70

300

SR1661

120x 200

170x255

95

300

SR1669

120x200

220 x 200

100

300

SR1671

140x200

190 x 225

110

300

SR1681

120270x200

365x200

70

300

Petaussiivekkeillä
patjan ympärille
pedattava

X
X
X
X

Kyllä

Valitse liukulakanan lisäksi käyttöön liukuestealusta, joka tuo
kitkaa koukussa olevan jalan alle ja helpottaa ponnistamista.
Nimike

Tiedot

*NS02LGB

Liukuestealunen, Dycem 45X38, sininen

Pystyykö käyttäjä
koukistamaan toisen
polven selinmakuulla
itsenäisesti?
*hyllytuote

X

Ei

Huolehdi, että molempien jalkaterien alla on
liukupintaa, jotta kantapäihin ei kohdistu hankausta.
Tue polvet koukkuun tarvittaessa tyynyn avulla.

= liukusuunta
ylä-alasuuntaan

= lisää kitkaa,
ei liukua

= liukusuunta
neljään suuntaan

Kyllä

Valitse liukulakanan (ja WendyLean-tyynyliinan) lisäksi liukupinnallinen
WendyLett4way -vuodesuoja tai TopSheet -kääntöliina, jotka auttaa asennon
vaihtamisessa ja kohentamisessa. Liukupinnallista siirtolakanaa ei välttämättä
tarvita, jos käyttäjä pystyy keventämään lantiota selinmakuulla.
Nimike

Tiedot

Liukupinnallisen
vuodesuojan koko

SWL
(kg)

*SR1649

WendyLett 4way inco

140 x 120 cm

200

X

SR1515

TopSheet -vuodesuoja

140 x 155 cm

250

X

*hyllytuote

= liukusuunta sivulle

Ei

Onko käyttäjällä
virtsankarkailuongelmia?

* hyllytuote

Voidaan käyttää
yhdessä potilasnostimen kanssa

