Systém prostředků pro imobilní
pacienty / SYSTEM of MEANS for
Immobile Patients

Jedním z výsledků moderních pokroků v medicíně
a technologií je to, že lidé žijí déle. Jak se prodlužuje délka
života a stoupá počet pacientů s chronickými chorobami,
komplexní péče o ně je stále důležitější. Uvědomujeme si
vysoké počty osob s chronickým onemocněním, mezi něž
řadíme také proleženiny. Dekubity postihují široké spektrum
pacientů a stojí mnoho lidského utrpení a finančních
prostředků. Problém dekubitů má zvyšující se tendenci pro
stárnoucí populace. Doporučeným postupem pro prevenci
je dostatečná osobní hygiena. Pro léčbu dekubitů nabízíme
aktivní velkotubusové pulsní antidekubitní matrace.
Segment imobilního programu dělíme na dvě
oblasti:
1. aktivní antidekubitní matrace
2. prostředky pro osobní hygienu

One of the greatest medical developments is the fact that
people live longer these days than they used to in the
past. As the length of life and the amount of chronically
ill patients increase, complex health care becomes more
and more important. There is a huge number of patients
with chronic wounds, e.g. bedsores. There are many
patients suffering from decubit sores and their medical
treatment is very expensive. The decubit problem has a
negative effect on human ageing. There are prophylactic
procedures recommended, such as proper personal
hygiene. For special treatment gear to treat decubits, EGO
Zlin, Ltd. offers high-tube pulse antidecubite mattresses.
Immobile programme sector consists of two
sectors:
1. active antidecubite mattresses
2. personal hygiene gear
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aktivní antidekubitní matrace /
Active antidecubite mattresses
Aktivní antidekubitní matrace umožňují v pravidelných intervalech zbavovat tělo tlaku tak, aby probíhalo fyziologické
prokrvování odlehčené tkáně.

The active antidecubite mattresses enable a human body to get rid of pressure regularly so that good blood circulation
is ensured.

Prevence a nízké riziko:
Bublinkové vzduchové lehátko s kompresorem má schopnost pomoci s ošetřováním rizikových pacientů spolu s jeho přesností, snadnou obsluhou
a dlouhou životností.

Prophylaxis and low risk:
The air-bubble sleeping-berth with a compressor helps to treat critically ill patients. It is accurate, easy to handle and of a long durability.

Střední riziko:

Medium risk:

SLK I – Velkotubusová pulsní matrace se střídavým tlakovým systémem k léčbě dekubitu středního rizika. Je určena pro zvýšení prokrvení kůže a zpětného
žilního proudu.

SLK I – High-tube pulse mattress with alternate pressure system for decubit
treatment. It is used for increasing blood flow in the veins.

SLK II – Velkotubusový střídavý tlakový systém pro léčbu dekubitu 2 až
3 stupně.

SLK II – High-tube pressure system for second and third stage decubit treatment

Vysoké riziko:

High risk:

SLK III – je vysokotubusový matracový tlakový systém s patentovaným vnitřním tubusovým systémem k léčbě vysokého stupně dekubitu.

SLK III – high-tube mattress pressure system with patented inner tube system
for decubit treatment.

SLK Kiddy-Care – matracový náhradní pulsní systém se statickou funkcí
pro děti. Umožňuje nastavení senzoru řízeného měkkého uložení pro podporu léčby, ale také statické tvrdé uložení ke zlepšení tělesného stavu a mobility malého pacienta.

SLK Kiddy-Care – substitute mattress pulse system with static function for
children. It has a soft setting to support the treatment and static setting in order
to improve small patient mobility and health condition.

Velmi vysoké riziko

Very high risk:

SLK IV – vysokotubusový kompletní náhradní systém s Chip-řízením k léčbě velmi vysokého stupně dekubitu. 26 cm vysoké tubusy s dvojitým tubusovým systémem. Statické tubusy ve vzduchových tubusech se střídavým
tlakem jsou určeny pro těžší pacienty a pro speciální uložení. Speciální polštář
k použití na volné položení paty a špičky u nohy. Regulace kompresoru až do
250 kg váhy pacienta.

SLK IV – high-tube substitute complex system with a Chip setting for severe decubit treatment, 26 cm high tubes with a double-tube system. Static tubes
in air tubes with alternate pressure are designed for critical patients and for special positioning. There is a special pillow for loose heel and toe tip positioning.
The compressor handles patients up to 250 kg.

SLK Pain & Therapy – Pulsní systém pro léčbu vysokého stupně dekubitu
a bolesti pomocí vložené 5 cm silné molitanové matrace. Používá se jako samostatná antidekubitní matrace, kterou lze nahradit klasickou statickou matraci. Řízená pulsace snižuje možnost vzniku dekubitu.

SLK Pain & Therapy –Pulse system for decubit treatment and pain relief
through a 5 cm foam mattress which is used as a separate decubite mattress
and can be replaced by a usual static mattress. Controlled pulsation reduces decubite formation.

prostředky pro osobní hygienu /
Personal hygiene means

Vyžaduje-li stav nemocného hospitalizaci, je prováděna
osobní hygiena dle stavu nemocného.

If a patient needs to be hospitalized, personal hygiene
is carried out in accordance with the patient´s condition.

Pokud stav nedovoluje převoz do koupelny, probíhá
koupel, případně sprchování přímo na lůžku. K tomu
jsou určeny naše výrobky.

If a patient cannot be transported to a bathroom, they
are bathed or showered directly in bed. EGO Zlin, Ltd.
products are designed for such situations.

Ke snadnějšímu přesunu imobilního pacienta z postele na postel v rovině s minimální námahou pro
ošetřovatelský personál slouží podložka Rollboard.

There is a special Rollboard mat for easy transfer
of immobile patients from one bed to another with
a minimum effort of nursing stuff.

Pro celkovou koupel – čtyřsegmentová nafukovací vana
s příslušenstvím: sprchová růžice, polštářek a hustilka,
to vše v přenosné tašce. Vhodné i pro domácí péči.

For a complex bath – 4-segment inflatable bath-tube
with the following equipment: a head shower, cushion
and pump, everything in a portable bag. Suitable even
for home use.

Pro potřebu jenom umýt hlavu je určen nafukovací
bazének na mytí hlavy. Velmi často je tento bazének
využíván v léčebnách dlouhodobě nemocných.
Pro rehabilitaci a polohování jsou nafukovací antidekubitní pomůcky vhodné, zvláště pro svoji skladnost.
Pro imobilní pacienty a děti je v naší nabídce nafukovací
záchranný límec k zajištění bezpečí pacienta při koupání
ve vaně. K dodání jsou 2 velikosti: pro dospělé - ADULT
a pro děti - PEDIATRIC.
Stále častěji se využívá vakuová vestavba pro invalidní
vozíky, která umožňuje lepší držení těla.

If only hair needs to be washed, there is an inflatable
pool for hair washing. The pool is very often used
in clinics for long-term sick patients.
The inflatable anti-decubite products are very useful for
rehabilitation and positioning, especially because they
are space saving.
There is an inflatable safety collar for immobile patients
and children in order to ensure safe bathing of patients.
There are two different sizes: ADULT size for adults and
PEDRIATIC for children.
The vacuum built-in unit has been used more often for
wheel-chairs. It ensures a better body pose.

REFERENCE / REFERENCES
Prostředky pro imobilní pacienty vyráběné firmou Ego Zlín spol. s r.o.
a antidekubitní velkotubusové matrace jsou dnes velmi důležité pro rehabilitaci a prevenci proti vzniku dekubitu při dlouhodobé léčbě.
Tyto prostředky jsou používány například v těchto zařízeních:
Léčebna Dlouhodobě Nemocných – Orlová
Nemocnice Karviná – Ráj
Nemocnice Havířov
Na šesti odděleních Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně
Onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně
Nemocnice Jihlava
V Domovech pro seniory: Burešov Zlín, Domov důchodců Napajedla,
Domov důchodců Otrokovice
Velmi často některé pomůcky používá Český červený kříž pro tzv.
terénní péči

EGO Zlin, Ltd. products for immobile patients and anti-decubite
high-tube mattresses have been of a great importance these days,
especially for rehabilitation and prophylaxis against decubites when
patients receive a long-term treatment.
The products are used by many institutions, e.g.:
Long term patient ward in Orlová
Hospital in Karviná - Ráj
Hospital in Havířov
6 wards of Tomas Baťa Regional Hospital in Zlín
Oncology department of Tomas Bata Regional Hospital in Zlín
Hospital in Jihlava
Old people´s homes, Burešov Zlín, Children´s Home in Napajedla,
Children´s Home in Otrokovice
Some products have also been used by the Czech Red Cross for so
called field care.
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