VERBETERDE VEILIGHEID
EN EFFICIËNTIE.
Comfort Glide Herpositioneringssysteem

COMFORT
GLIDE IS UW
OPLOSSING

WAT ZIJN UW
UITDAGINGEN BIJ
HET VERPLAATSEN
VAN PATIËNTEN?
Verpleegkundig letsel
Zorgverleners lijden aan een
van de hoogste percentages
spier-en bewegingsletsels door
overbelasting, wat resulteert in
gemiste werkdagen, vermindering
van retentie en miljoenen
directe en indirecte kosten.1,2,3
Decubitus management
Ondanks de vooruitgang in de
technologie van matrassen, lopen
immobiele patiënten nog steeds
risico op het ontwikkelen van
drukblessures. In het ziekenhuis
verworven drukblessures
hebben niet alleen een schadelijk
effect voor de patiëntenzorg,
maar kosten het ziekenhuis ook
geld door extra behandeling
en verlengde hospitalisatie.

32%:

Heffen/tillen is goed voor meer
dan een derde van letsel bij
verpleegkundigen, wat resulteert
in langdurig ziekteverlof
(meer dan 7 dagen).4

1 op 4:

Verpleegkundigen hebben
verlof van werk genomen
vanwege rugklachten.5

23%:

Comfort Glide biedt zorgverleners de
benodigde hulpmiddelen om patiënten veilig
te stimuleren, draaien, herpositioneren
en te verplaatsen volgens de door uw
faciliteit verstrekte handelingsvereisten
voor veilige patiënten zorg.
Veilige behandeling van de patiënt is even
belangrijk voor patiënten als voor u en uw
personeel. Frequente herpositionering met
behulp van verplaatsingshulpmiddelen om
wrijving en verschuiven te verminderen
wordt aanbevolen om zo de ontwikkeling
van drukblessures te helpen voorkomen.8

Comfort Glide
Wiggen – pagina 6

Voordelen voor zorgverleners
» Biedt de juiste hulpmiddelen voor
zorgverleners om patiënten te verplaatsen.

Tot twintig procent van de
ziekenhuispatiënten zal
decubitus ontwikkelen.6

» Verbetert de gezondheid en
veiligheid van werknemers.

1 uur:

» Maakt het gemakkelijk om de
facilitaire protocollen te volgen.

De ontwikkeling van decubitus
bij patiënten kan al binnen
het uur plaatsvinden.7

Comfort Glide Herpositionering
Sheets – pagina 5

Comfort Glide
Drypads – pagina 6

Patiëntenvoordelen
» De wiggen bieden de EPUAP
aanbevolen hoek voor ontlasten.
» De vochtregulatie pad houdt de
huid van de patiënt droog.
» De Comfort Glide oplossing zorgt
voor een betere patiëntenervaring
en verbeterde uitkomsten.
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Verminder de inspanning die nodig is
om patiënten om te draaien.
198 cm
X-Large
lengte

Intuïtief en gemakkelijk in gebruik, waardoor Comfort Glide herpositionering sheets
veilig zijn voor vrijwel alle patiënten, dankzij hun 260 kilogram gewicht capaciteit
voor de standaardversie en 453 kilogram gewicht capaciteit voor de X-Large versie.9
Comfort Glide Herpositionering Sheets

Het basisbewijs

Deze sheets zijn ontworpen en getest om de
inspanning die nodig is om patiënten te draaien te
verminderen.

Gemiddelde kracht vereist
om sheet te initiëren

» Het onderste oppervlak met lage wrijving
toont aan dat 35% minder inspanning nodig
is dan bij een standaard sheet tijdens het
duwen en verschuiven van de patiënt.10
» Meerdere handvatten helpen gewichtsverdeling
en hefboomwerking te optimaliseren.
» Lucht doorlaatbare materialen zorgen
ervoor dat de sheet gedurende langere
tijd onder patiënten kan blijven liggen en kan
altijd gebruikt worden bij herpositionering.11
» Een zachte, ademende microvezel bedekt het hele
bovenoppervlak voor het comfort van de patiënt
en is compatibel met low air-loss matrassen.11

Deze grafiek toont de kracht
die nodig is om een object
van 91 kg te verschuiven
naar een ziekenhuisbed.12
Hoe lager het getal, hoe
gemakkelijker het is voor
zorgverleners om een
patiënt te verschuiven.
kgf = kilograms of force

32 kgf

Comfort
Glide

Schuif sheet

WVTR-test voor
ademend vermogen
Waterdamp transmissiesnelheid
(WVTR in eenheden g/(mm2
dag) meet de hoeveelheid
waterdamp die door een
materiaal loopt. Hoe hoger het
nummer, des te ademend het
materiaal.13
g = grams, m2 = vierkante meter

139 cm
standaard
lengte

52 kgf

900 g

Comfort
Glide

Op zoek naar een herbruikbare
oplossing?

Om te voldoen aan de behoeften van uw
faciliteit, bieden wij ook een herbruikbare
Comfort Glide herpositionering sheet. De
herbruikbare sheet is ook verkrijgbaar
in de standaard en X-Large maten.
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Met gemak hoog-risico drukpunten
ontlasten.
Comfort Glide Wiggen
Wiggen van schuim met hoge dichtheid helpen
om patiënten in de 30-graden kantel positie
te houden, aanbevolen door EPUAP, waardoor
de druk op benige delen van het lichaam
verminderd wordt.14
» De Anti-slip basis heeft grip op het
oppervlak van een matras of linnen.

Koop alleen wat je nodig hebt met
bestelling op maat.
Comfort Glide Sheets, single-patiënt gebruik
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

CGSHEET

Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm, met bandjes,
260 kg gewicht capaciteit

12/doos

CGSHEETNS

Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm, 260 kg gewicht
capaciteit

12/doos

CGSHEETXL

Glide sheet, X-Large, 106.7 x 198.1 cm,
2 optionele riemen, 453 kg weegvermogen

12/doos

» De 'naar beneden' pijlen zorgen
voor een juiste plaatsing.
» De zachte stofbekleding van composiet
kan schoon worden geveegd.
» We bieden een verscheidenheid aan wiggen,
waaronder standaard en X-Large maten.

Bevordert de veiligheid van de huid
met effectieve vochtregulatie.
203 cm
X-Large
lengte

CGSHEETR

CGSHEETRXL

Comfort Glide Sheets, herbruikbaar
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

CGSHEETR

Herbruikbare Glide sheet, 88,9 x 139,7 cm,
260 kg gewicht capaciteit

12/doos

CGSHEETRXL

Herbruikbare Glide sheet, 106,7 x 198,1 cm,
285 kg gewicht capaciteit

12/doos

Comfort Glide Drypad

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

CGWEDGE

30-graden schuim wiggen, anti-slip basis:
27,9 x 12,7 x 40,6 cm

2/pk,
6 pk/doos

CGWEDGEXL

30-graden schuim wiggen, anti-slip basis:
38,1 x 16,5 x 40,6 cm

2/pk,
2 pk/doos
CGWEDGEXL

» Absorbeert vocht, voert het weg
van de huid en voelt droog aan bij
aanraking binnen minuten.15
» Luchtdoorlatend voor optimaal
patiëntcomfort zonder lekkage.15,16
» Compatibel met low-air-loss matrassen.15
» Zowel standaard (91 x 144 cm) als
X-Large (101 x 203 cm) maten die zijn
ontworpen om de herpositionering
sheets volledig te bedekken.
» Testen beschikbaar op aanvraag.
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CGSHEETXL

Comfort Glide Foam Wiggen, single-patiënt gebruik
Ultra-absorberende drypads zijn ontworpen
om vocht gedurende een langere periode te
controleren en de huid van de patiënt droog te
houden.

144 cm
standaard
lengte

CGSHEETNS

CGWEDGE

Comfort Glide Drypads, single-patiënt gebruik, wegwerp
Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

CGDRYPAD

Drypads, 91,4 x 144,8 cm

5/zak,
60/doos

CGDRYPADXL

X-Large drypads, 101,6 x 203,2 cm

5/zak,
40/doos

CGLIDEPAD
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WIJ
ZIJN HIER
OM U TE
HELPEN.
Product instructies:

Beslissingsboom
B

A

COMFORT GLIDE

C

Gebruiksaanwijzing
A

Comfort Glide Herpositionering Sheet

B

Comfort Glide wiggen

C

Comfort Glide beslissingsboom

Comfort Glide Drypad

Voor veilige behandeling en herpositionering van de patiënt

Hoe de Comfort Glide Sheet en Drypad te gebruiken is
1

2

3

IS DE PATIËNT AMBULANT?
NEE

Ontvouw en positioner de glide sheet
naast de patiënt. Zorg ervoor dat u de
bovenkant van de sheet uitlijnt met de
schouders van de patiënt.

4

Rol hierna de patiënt in de
tegengestelde richting.

Plaats een Comfort Glide Drypad over
de glide sheet, bedrukte zijde naar
beneden.

5

Vouw de glide sheet en het kussentje
uit. Keer de patiënt voorzichtig terug
naar zijn/haar rug.

Hoe moet u Comfort Glide Wiggen gebruiken
1

Rol de patiënt zachtjes op zijn/haar zij.

4

Zorg ervoor dat de wiggen ongeveer
een vuist lengte van elkaar af staan.

2

Lokaliseer het heiligbeen van de patiënt.
Plaats een wig twee centimeter boven
het heiligbeen.

5

Rol de patiënt langzaam op de wiggen.
Wees er zeker van dat het heiligbeen
tussen de twee wiggen „drijft“.

Voor meer informatie over Comfort Glide, kunt u contact opnemen
met uw account manager of ga naar: www.medline.eu/nl

JA

HEEFT DE PATIËNT EEN OF MEER VAN
DE VOLGENDE OPTIES?

Vouw de randen van beide in de lengte
om onder de patiënt te stoppen.

• De patiënt informeren over positionering en
aflading
• Geen kandidaat voor Comfort Glide

6

Schuif met de handgrepen van de
glide sheet voorzichtig de patiënt naar
behoefte om hem/haar op het midden
van het bed te leggen.

• De patiënt blijven monitoren en evalueren op risico’s
• Een huid-beoordeling uitvoeren op basis van het
faciliteitsprotocol
• Gebruik een druk herverdeling matras/oppervlak
• De patiënt op basis van het faciliteitsprotocol
verplaatsen

3

JA

Plaats een andere wig twee centimeter
onder het heiligbeen.

NEE

GEBRUIK HET COMFORT GLIDE HERPOSITIONERINGSSYSTEEM

Waarschuwing:
1. Comfort Glide componenten zijn niet
ontworpen voor het tillen van de patiënt.
2. Niet te gebruiken in combinatie met andere
hef-of positioneringsapparaten.
3. Gebruik voor de beste resultaten alleen een
combinatie van Comfort Glide sheets,
Wiggen en Drypads.
4. Waarschuwing: Gebruik bij het gebruik
van wiggen met Comfort Glide geen
Comfort Glide sheet om de patiënt op de
wiggen te schuiven. Gebruik de log-Rollmethode om wiggen onder de patiënt te
plaatsen.
5. Raadpleeg en volg altijd de richtlijnen van
uw faciliteit voor een goede omgang met de
patiënt.
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Wilt u meer weten? Neem contact op met uw Medline
accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com
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