Tergo®Glide

YLEISKUVAUS

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa
ympäristöissä,
joille
terveydenhuollon
ammattihenkilö
on
määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä
arvioinut lääkinnällisen laitteen potilaalle
ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Tergo®Gliden alapuolella oleva kangas
liukuu poikittaissuuntaisesti lakanaa vasten
helpottaen muun muassa käyttäjän omatoimista kääntymistä sekä hänen kääntämistään. Vuoteen pituussuuntaisesti kangas
on vastaavasti kitkainen, joten Tergo®Glide
jarruttaa liukumista alaspäin selkänojan
ollessa kohotettuna.

INDIKAATIOT

Tergo®Glide
koostuu
monikerroksisesta
vuodesuojasta
sekä
alla
olevista
liukuja
kahvarakenteista.
Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja.
Tuotteen pitkillä sivuilla on 6 kahvaa/puoli.

Tergo®Glide on kahvallinen ergonominen apuväline,
joka on tarkoitettu liikuntarajoitteisten potilaiden
siirtämiseen ja kääntämiseen. Tuotteeseen on
integroitu inkontinenssisuoja. Käytön painoraja max.
250 kg.
Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai
vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Käyttötarkoitus on toimia apuvälineenä
kääntämisessä, siirtämisessä ja nostamisessa potilailla, joilla liikkumismahdollisuudet
ovat heikentyneet sekä makuualustan inkontinenssisuojana edellä mainituilla potilailla.
Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT
Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon
ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Toimii siirron apuvälineenä potilaalla, jotka
on siirrettävä tai liikuteltava sivuttaissiirrolla, liukumalla tai nostamalla. Suojaa imuominaisuuksiensa avulla potilaan ihoa kosteudelta.

VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745
(MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite
(Sääntö 1 – Ei-invasiiviset laitteet). Inkontinenssimateriaali on Öko-Tex Standard 100
Class I -sertifioitu ja tuote analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti.
Tuotteen paloluokitus on SL 1.1
Tuotteen turvallinen kuormitus max. 250 kg2.
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ERGONOMINEN SIIRTOSUOJA

Tergo®Glide

ERGONOMINEN SIIRTOSUOJA

HOITO-OHJE

Tergo®Belt

Q#re-

KOOT JA PAINOT

Vakiokoot: 88 x 120 / 105 x 120 cm
Painot: 815 / 980 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET
Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa
käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä
asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu
olevan noin kaksi (2) vuotta.
Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai
sekajätteisiin.

TAKUU
MATERIAALIEN OMINAISUUDET

Integroitu, kahvallinen monikerrosrakenne. Vuodessuojan
materiaali on polyesteri (veluuri/fleece/silkki), nestesulkuna
toimii polyuretaanikalvo. Siirtosuojan pinnassa on imukykyinen3
inkontinenssisuoja.

Tuotteilla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka
johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

Tarkemmat hoito- ja pesutoimenpiteet
kuvattu tuotteen mukana toimitettavassa
käyttöohjeessa.

LÄHTEET
1

Testattu EN ISO 12952-1:2010 ja EN ISO 12952-2:2010 mukaisesti.

2

Testattu ISO 10535:2006 alilauseke 8.3 mukaisesti.

3

Imukyky 30 dl/m2.

PATENTTITIEDOT

Patentoitu, Eurooppapatentti 2 787 950.
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LISÄVARUSTEET

