OTTHONÁPOLÁS – BETEGÁPOLÁS
Betegágyak

Elektromos T-FLO 2 betegágy motorral
Kétféle mozgatási lehetőséggel. Elektromos ágy fémszerkezetű matractartóval, valamint csuklós fej
és lábtartóval rendelkezik. A háttámla, a lábtartó le illetve fel emelhető, külön vagy egyszerre is, a
beteg igényeinek megfelelően. Az acél keret fával bevont a fej és láb végnél. Egy központi motorral,
amely ikermotorként funkcionál.
200x87 cm A matractartó hossza 196 cm
Magasság: 51 cm Lábtartó dőlési szöge: 40 fok

Fejtartó dőlési szöge: 60 fok

Max. terhelhetőség: 120 kg

Elektromos fa keretes MEDIGOCURA-E standard betegágy

Súly: 34 kg

Termék leírása:
- strapabíró fa szerkezet
- luc fenyő (nem csomómentes) váz
- ágykeret és ágyvégek anyagvastagsága 4 cm
- felülete selyemlakkal kezelt
- az ágy ára NEM tartalmazza az oldalkorlátokat, de bármikor hozzá illeszthető (oldalanként
vásárolható)
- fix lábak
- kifejezetten beteg ápolásra kifejlesztett ágy
- elektromos ágyrács
- ágy mérete 90x200 cm
- elektromos fejrész ás lábrész mozgatás
- fejrész 85 fokig emelhető, így akár az etetés is könnyen megvalósítható
- lábrész kettős hajlással emelhető: a csípőben és a térdben is hajlít, így kényelmes pozíció vehető fel
- ágy teljes hossza: 205 cm
- Teljes szélesség: 104 cm
- az ágyrács - oldalkeret távolsága 6 cm
- ágykorlát magassága a oldal tetejétől 40 cm
- láb magassága 20 cm
- oldal szélessége 18 cm
- ágyvég magassága a talajtól: 78 cm
- az opcionális ágyrács lehajtható eltávolítás nélkül és biztonságosan rögzíthető, hogy csak az ápoló
személyzet tudja lehajtani
- ágyrács vezetékes távirányítóval mozgatható

- áramszünet esetén 9 V-os elemmel (tartalmazza a csomag) vízszintesbe mozgatható
- külön és egyszerre is mozgatható a fej és lábrész
1. az ágykeretet 4 részből kell összeszerelni: 2 oldal és 2 ágyvég rész (fa tiplik és csavarok, kulcs
tartozék)
2. ágyrács összeszerelést nem igényel

Fektető eszközök, matracok, matracvédők
KÓRHÁZI MATRAC 200*90*10 cm

Kórházi ágyba való szivacs matrac

KÓRHÁZI MATRAC VÁSZON HUZATTAL 180*90*10 cm

PERIMED ANTIDECUBITUS MATRAC 70 KG ALATTI ÉS 70 KG FELETTI BETEGEKNEK 80*190 cm

OEP által támogatott termék

A PERIMED antidecubitus matrac lényege a megnövelt kontaktfelület által a nyomáselosztás valamint
a szellőzés. A testsúly által kiváltott fizikai visszahatás a matracban nem jön létre, mivel a
gúlacsúcsokban keletkező nyomófeszültséget a gúlaszerkezet a saját alapjára osztja le, A matraccal
érintkező egész testfelületen egyenletes alátámasztás jön létre, ezáltal kielégítő marad a bőr
capilláris keringése. A háromdimenziójú mélyprofil a matracfelületen egy vízszintes elmozdulást is
elősegít, melynek a jótékony hatása a beteg testhelyzet változtatásakor nyilvánul meg. A
beavatkozások során csökken az ápolószemélyzet fizikai megterhelése, illetve a betegre ható nyúzógyötrő hatás. Jelentős az egész matracfelületen működő cirkulációs önszellőzés. A gúlák között
jelentős mennyiségű levegő marad, melynek útja minden irányban szabad. A hőmérsékletkülönbség,
valamint a beteg mozgásának következtében az állandó levegőcsere biztosított. Alapanyaga speciálisegészségügyi célra kifejlesztett lágy polyuretán hab, melynek sűrű rácsszerkezete biztosítja a
tartósságát. Speciális kezelés miatt antifungális, antibacteriális hatással rendelkezik, 300 fokig
hőkezelhető, autoclavozható .

GYOPÁR N10 INTENZÍV MATRAC 80*200 cm

OEP által támogatott termék
A GYOPÁR fektető eszközök moshatóak, a test formájához igazodó, higiénikus támpárnák. Kényelmet
biztosítanak a betegnek, megelőzik a felfekvést, csökkentik a fájdalmat, redukálják az allergiás
tüneteket és megkönnyítik az ápolók munkáját. A GYOPÁR párnák töltőanyaga tudományosan
kikísérletezett anyagokból - polystirolhabgolyók és porán romboéder-hab megfelelő arányú
keverékéből tevődik össze. Formafelvevő töltőanyagának köszönhetően a párna a ránehezedő testet
vagy testrészt szinte körülveszi, s így a lehető legnagyobb felületet alakítja ki a párna és a test között,

lecsökkentve az egységnyi felületre jutó nyomást. Használata így nagyban hozzájárul a felfekvés
megelőzéséhez és gyógyításához. A porán habtestek tulajdonságaiból adódóan a GYOPÁR párna a
benne elhelyezkedő testet vagy testrészt képes rögzíteni, és a kívánt pozícióban tartani. Így
meggátolható, hogy a beteg félrecsússzon vagy elmozduljon a számára előnyös helyzetből. A párnák
rögzítő hatásának nagy szerepe van a betegek forgatásánál is.
A töltőanyag szemcséi között átáramlik a levegő, ezáltal a párna nem fülled be és nem melegszik át. A
polystirol töltőanyag zártcellás kialakításánál fogva a párna nem allergizál, hiszen nem köti meg a
különböző szennyeződéseket, a polleneket, a port és a baktériumokat. Termékeink a töltettel együtt
higiénizálhatók és magas hőmérsékleten moshatóak, így megfelelnek a kórház-higiéniás
követelményeknek.
MATRACVÉDŐ HUZAT ZIPPZÁRAS VAGY GUMIS TÖBB MÉRETBEN

MATRACVÉDŐ HUZAT EGYSZERHASZNÁLATOS 210*90*20 cm

Polietilén matracvédő, vízhatlan, kék színű, körgumis mellyel a matrachoz egyszerűen rögzíthető.

MATRACVÉDŐ SABATA TÖBBFÉLE

A matracvédő abszolút megvédi a matracot a szennyeződéstol úgy, hogy közben a komfortérzetet
nem csökkenti. Ezáltal a matracok élettartama többszörösére nő és jelentősen csökkenti a mosási
költségeket. A vízhatlan fekvőfelületű termékcsaládunk, szoknyaszerű lelógással rendelkeznek,
melyek fehér pamutvászon vendéganyagból készülnek. A termék felső sarkainál a vendéganyag meg
van szabva így a teteje pontosan illeszkedik a matracra, oldalsó része szoknyaszerűen lelóg a matrac
oldalára, alsó része a matrac alatt körgumival záródik. Könnyen kezelhető termék, nem kell a
matracot meghajlítani felhelyezésekor, a matracvédő sapkaszerűen a matracra ráhúzható. Nagy
előnye, hogy pontosan illeszkedik a matracra és felhelyezése után teljeskörű védelmet biztosít neki.
PVC LEPEDŐ 100*120 cm, 200*120 cm

PVC fóliából készített ágybetét a lepedő alá helyezve az ágy felületét, matracát védi az esetleges
nedvesedéstől, ezzel a kórházi és otthoni betegápolást megkönnyíti.
ÁGYVÉDŐ SABATA TÖBBFÉLE

Sabata Standard vízhatlan gumifüles ágyvédő. Szegett vízhatlan ágyvédőink négy sarkán
harántirányban széles gumiszalaggal vannak ellátva, mely által egyszerűen, de elmozdulás mentesen

rögzíthetők a matracra. A gumifülek segítségével az ágyvédő gyűrődésmentes marad használója alatt
a legnagyobb igénybevétel esetén is.
GUMILEPEDŐ 90*200 CM ÉS 90*100 CM

Orvosi gumiból készült, nemzetközileg minősített termék, mely jól mosható, hőálló és kiválóan
varrható. Gépi szabással méretre vágott, egyesével, csomagolva. Megakadályozza a matrac
átnedvesedését csecsemők, gyermekek és felnőttek esetében.

EGYSZERHASZNÁLATOS BETEGALÁTÉTEK
Egyszerhasználatos alátét magas nedvszívó képességgel. Kiegészítő ágy és ágynemű védelmet biztosít
a nedvesség ellen. Tökéletes pelenkacsere folyamán.

Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm

Több méretben: 40*60 cm; 60*60 cm; 60*90 cm; 80*170 cm

Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm

Több méretben: 60*40 cm; 60*60 cm; 60*90 cm

Vizeletfelfogó eszközök

ÁGYTÁLAK, KACSÁK

Ovális ágytál fogantyúval, illeszkedő fedővel, fehér színben. Ágytál mosóban sterilizálható, könnyen
tisztítható.

Férfi és női kacsa

Ágyhoz kötött férfi betegeknek
Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.

Vizeletzsák tartó

Ágyra akasztható műanyag vizeletes zsák tartó.

Katéterdugó zöld és kék színben

A katéter ideiglenes bedugaszolására alkalmas dugó.

Ágyhoz kötött női betegeknek

ÁGYKAPASZKODÓK

Lépcsős fa kapaszkodó kétoldalt zsinórral összekötve. Az ágy végére rögzíthető
kapaszkodó, amely megkönnyíti a beteg felülését az ágyban.

Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az
ágy végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, 4 műanyag fok,
felületfertőtlenítővel a fokok tisztíthatóak, 285 cm nylon kötél.

Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az
ágy végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, 6 fából készült fok,
felületfertőtlenítővel a fokok tisztíthatóak, 160 cm nylon kötél.

Lépcsősen kialakított kapaszkodó, betegágyba helyezhető, az ágy
végébe kötve a beteg fel tudja fokozatosan emelni a felső testrészét, 5 fok, felületfertőtlenítővel a
fokok tisztíthatóak, 130 cm.

GYÓGYSZERADAGOLÓK

Napi gyógyszeradagoló, 4 rekeszes

Heti emeletes gyógyszeradagoló, 4 rekeszes

Heti gyógyszeradagoló, 3 rekeszes

Napi gyógyszeradagoló, 3 rekeszes

HIGIÉNIÁS ESZKÖZÖK
Tena Cellduk törlőkendő

Erős szövésű törlőkendő a fürdőszobában vagy az ágyban végzendő mosdatáshoz, amely a
textilkendőknél jóval higiénikusabb. A TENA Cellduk egy puha cellulóz kendő, amely sokoldalúan
használható az érzékeny bőr ápolására, nejlonszálakkal megerősített anyagát pedig kiváló nedves
szakítószilárdság jellemzi. Ez a puha, törölközőszerű mosdatókendő szappannal és vízzel történő
mosdatásra, illetve mosdatókrémek vagy olajok felvitelére is alkalmas.
Tena puha törlőkendő

A nagyon puha, ugyanakkor rendkívül erős cellulóz anyagú törlőkendők a bőr gyors és kímélő
tisztítására szolgálnak. Elsősorban a gát kezelésére szolgál, de kiválóan alkalmas a teljes test
ápolására is. Jóval higiénikusabb, mint a textilkendők. Praktikus dobozban kapható, amelyből
egyszerűen kihúzható a törlőkendő, és megtisztítható az érintett terület. Száraz állapotban
mosdatókrémmel vagy -habbal együtt használható, illetve ha különösen kímélő kezelésre van
szükség, akkor a törlőkendő be is nedvesíthető.
Tena nedves törlőkendő

Ez a nagyméretű, puha, alkoholmentes törlőkendő praktikus, felnyitható adagolódobozban kapható.
A folyadékkal átitatott, speciálisan kialakított szálakból készült anyag kíméletesen tisztítja és
hidratálja a bőrt, és közben eltávolítja róla a szennyeződéseket. A kendő lehetővé teszi a gátterület
gyors, hatékony és kíméletes ápolását minden egyes inkontinencia-betét cseréjénél, és kiválóan
alkalmas bármelyik testfelület tisztítására is.

Tena mosdató kesztyű

A TENA mosdató kesztyűben az anyag puhasága kényelmes használhatósággal párosul, melyek révén
lehetővé teszi az érzékeny bőr biztonságos és hatékony kezelését. A kényelmesen a kézre simuló,
nem szőtt szálakból készült kesztyű használatával gyorsan felviheti a mosdató krémet, olajokat vagy
szappant a kívánt területre. A TENA mosdató kesztyű belső műanyag bevonattal, illetve anélkül is
kapható. Használatával csökkenthető a fertőzések veszélye, és a betegek, illetve az ápolók számára is
biztonságos testápolást tesz lehetővé.
Tena mosdató hab

Mosdató krémünk lágy, hab formájú változata, amely praktikus és higiénikus pumpás adagoló
segítségével vihető fel a bőrfelületre. A mosdató krémhez hasonlóan enyhe és kíméletes, öblítést
nem igénylő megoldást jelent a szappannal és vízzel történő tisztálkodás helyettesítésére és lehetővé
teszi, még a legérzékenyebb bőr tisztítását, regenerálását és védelmét is. Ideálisan alkalmas az
inkontinencia ápolására olyan esetekben, amikor gyakori tisztálkodásra van szükség.
Tena mosdató krém 500 ml

Rendkívül népszerű, öblítést nem igénylő tisztálkodó szerünk leegyszerűsíti és hatékonnyá teszi az
ápolók rutinfeladatait. A szappan és víz helyettesítésére szolgáló, kíméletes mosdató krém lehetővé
teszi még a legérzékenyebb bőr tisztítását, regenerálását és védelmét is. Ideálisan alkalmas az
inkontinencia ápolására olyan esetekben, amikor gyakori tisztálkodásra van szükség.

ValaClean mosdató kesztyű egyszerhasználatos

Higiénikus megoldást biztosító mosdató kesztyű. Puha, jó nedvszívó képességű, nedves állapotban is
nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A különböző ápolási területeken alkalmazható, elsősorban a
fertőzőosztályokon, a beteg és idősápolás során, valamint az inkontinens betegek biztonságosabb
mosdatásához.
Mikrozid felületfertőtlenítő kendő 150 lap

Felületfertőtlenítő kendő, aldehidmentes összetétel. Azonnal alkalmazható praktikus kiszerelés.
Széles hatásspektrum. Gyors behatási idő. Szükség esetén naponta többször is.
Kodan kézfertőtlenítő kendő 90 db

Kéz-, bőr- és gyors felületfertőtlenítésre használható kendők, alkoholos oldattal
átitatva.

