Návod k používání a údržbě
Výrobek:
jednosměrně kluzná podložka – Glide and Lock Sheet
Výrobce:
Hospital Direct, Velká Británie
Provedení:
kontaktní vrstva může být v jednoduchém provedení nebo s
polstrováním pro větší komfort, nebo s polstrováním a omyvatelným povrchem. Dále může
být bez nebo s úchyty pro snadnější manipulaci a ve velikostech S až XL. K podložce lze
objednat nepratelný ochranný povlak.
Praní a sušení:
Praní: nenamáčet v bělícím prostředku; předpírka do 40°C, hlavní praní do 74°C, máchání s
postupným snižováním teploty máchací lázně; nepoužívat bělicí prostředky na bázi chloru;
nepoužívat změkčovací prostředky! Neprat spolu s froté a jinými výrobky, uvolňujícími
vlákna; prací stroj se plní maximálně na 80%; Prací program konzultujte s dodavatelem
pracích prostředků;
Sušení: Při sušení v bubnových sušičkách volte program pro syntetické tkaniny, důležitý
požadavek: NEPŘESUŠIT !

! Důležitá upozornění:
- nepoužívat bělidla ani dezinfekční prostředky na bázi chlóru!!!
- VÝROBEK SE NESMÍ ŽEHLIT!
- pomůcky nezanechávejte blízko nechráněných plamenů
- při manipulaci vždy zabrzděte lůžko nebo vozík
- dbejte na to, aby podložka nebyla porušena ostrým předmětem nebo
teplem
- kluzné podložky neodkládejte na podlahu – hrozí nebezpečí zranění
v důsledku uklouznutí
- ujistěte se, že podložka je umístěna správným způsobem podle našitého
štítku, šipka glide – skluz směřuje dozadu, šipka lock – zamčení, směřuje
dopředu. Protiskluzová vrstva směřuje dolů a je na vozíku či lůžku, štítek
je na horní straně, a to po levé ruce pečovatele
- podložku je vhodné umístit ještě před usazením pacienta/klienta
- pravidelně kontrolujte pozici osoby na podložce, pokud se lehce změní,
pak ji posuňte směrem dozadu
- důležitá je pravidelná údržba, nečistoty mohou negativně působit na
dolní protiskluzovou vrstvu
Manipulace
Jednosměrně kluzná podložka slouží ke snadnějšímu polohování pacienta v jednom směru a
zároveň brání jeho zpětnému sklouznutí. Používá se na lůžku, vozících a kolečkových
křeslech. Spodní strana podložky je z protiskluzového materiálu, uvnitř podložky jsou pak 3
pruhy, které umožňují zmíněný skluz podložky v jednom směru a brání posunu ve směru
opačném.
U dodavatele lze objednat kurz efektivního používání manipulačních a polohovacích
pomůcek.
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