
טיפול במטופלים כבדי-משקל

פתרונות לחדרים בריאטריים



נות לחדרים בריאטריים  3 נות לחדרים בריאטרייםפתרו פתרו 2

 ,(WHO) לפי דו"ח מ-2016 שפורסם ע"י ארגון הבריאות העולמי
ברחבי העולם חיים כ-650 מיליון בני-אדם הסובלים מהשמנת יתר – 

הווה אומר 13% מאוכלוסיית העולם המבוגרת בקירוב1 .

טיפול במטופלים כבדי-משקל הוא אתגר ממשי ההופך יותר ויותר 
נחוץ בקרב ספקי שירותי הבריאות כיום. הדבר בא לידי ביטוי 

בייחוד בסביבת בית-החולים, שם האוכלוסייה הגדלה של מטופלים 
גדולי-ממדים גורמת ללחץ משמעותי על המשאבים והנדל"ן 

הקיימים.

לעתים תכופות, במתקנים טיפוליים אין גישה לציוד הולם, תהליכים 
והכשרה ע"מ לספק טיפול בטוח, נוח ומכובד בעבור אוכלוסיית 
מטופלים זו. כתוצאה, הפרקטיקה של מתן טיפול לאוכלוסייה זו 

עלולה להרתיע עד מאוד הן את המטופלים והן את המטפלים 
שלהם.

ביכולתה של גישה בזמן למוצרים הנכונים לסייע בשיפור הבטיחות, 
הנוחות והכבוד למטופלים, תוך שיפור תהליכי הטיפול וכפועל יוצא 

גם את בטיחותם ויעילותם של המטפלים.

 פתרונות
 לחדרים

בריאטריים
 נותנים מענה לאתגרים הטמונים

בטיפול במטופלים כבדי-משקל

אנחנו מסייעים לכם:

 פתרונות החדרים הבריאטריים שלנו
 מבטיחים כי מתקני הטיפול שלכם יהיו

 מאובזרים היטב לקראת האתגרים ההולכים
 ומתרבים של מטופלים כבדי-משקל,

 ושמתקנים אלו יהיו מוכנים לספק טיפול
בטוח, מכובד ומשתלם

לשפר את בטיחות ויעילות 
הטיפול

לקדם את נוחות המטופל והשמירה 
על כבודו

להגיב לצרכים המשתנים עם 
חופש פעולה

פתרונות לחדרים בריאטריים:

העברת מטופלים והיגיינה
לאפשר העברה נוחה 
ובטוחה של מטופלים 

גדולי-ממדים ומטפליהם.

מניעת תרומבואמבוליזם ורידי 
(VTE ,פקקת ורידים)

הורדת הסיכון לפקקת ורידים באמצעות 
IPC (דחיסה פנאומטית לסירוגין – 

(intermittent pneumatic compression

משטחי תמיכה וניהול 
מיקרו-אקלים

לטייב את הטיפול וההגנה על 
עור פגיע באמצעות פתרונות 

למשטחים וניהול מיקרו-אקלים, 
בעבור מטופלים גדולי-ממדים 

הסובלים מפגיעה בשלמות העור.

מיטות רפואיות
לספק סביבה בטוחה ומכבדת 

למטופלים גדולי-ממדים עד 
משקל 454 ק"ג.
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מיטות רפואיות

 

  

הפתרונות הבריאטריים שלנו

נות לחדרים בריאטריים פתרו

 כבוד המטופל
ויעילות המטפלים

שאלות וחששות

כיצד 
יתייחסו 
אליי? 

האם ישפטו 
אותי?

איך נאכסן את המטופל הזה 
ונעביר אותו ממקום למקום 

מבלי להיפצע?

האם הציוד יחזיק את 
משקל המטופל?

כיצד 
משתמשים 
בציוד הזה?

האם לבית-החולים יש את 
הציוד בגודל הנכון והאם 
הוא יעמוד במשקל שלי?

כיצד נשנע את 
המטופל הזה 

בבטחה?

אני לא רוצה 
להוות עול על 
הצוות הרפואי.

כיצד אנו מניידים 
בבטחה את המטופל 

הזה?

כיצד נמנע 
"תסמונת מחלקת 

?(DVT) "תיירים

כיצד נמנע 
פגיעות לחץ?

שיפור יעילות המטפלים והבטיחות

טיפול במטופלים גדולי-ממדים עשוי לעתים קרובות 
להצריך עזרה של חברי צוות נוספים כדי לוודא שהמשימות 
מתבצעות כהלכה, אך ללא ציוד הולם הדבר עלול לסכן הן 
את המטופלים והן את הצוות בפציעה. ניתן לפתור אתגרים 

אלו באמצעות מתן הציוד הבריאטרי המתאים בזמן 
המתאים. ללא ציוד הולם, הן המטופלים והן הצוות עלולים 
להיות בסכנת פציעה חמורה. טווח ציוד השינוע הבריאטרי 

שלנו מסייע בביסוס שינוע בטוח ויעיל של מטופלים 
גדולי-ממדים.

קידום נוחות וכבוד המטופל

לעתים קרובות, מטופלים גדולי-ממדים חוששים כי גודלם 
ומשקלם עשויים לגרום לחוסר-נוחות בקרב אנשי הצוות 

ומטופלים אחרים, או אף להוביל לעיכובים בטיפול/כשל בציוד 
רפואי. הדבר עלול להפוך כניסה ואכסנה במוסד רפואי 
למפחידה ומורטת עצבים בעבור מטופלים גדולי-ממדים.

משימות יומיומיות כגון הליכה לשירותים או כניסה ויציאה 
מהמיטה יכולות להוות מכשול וקושי של ממש עבור 

מטופלים גדולי-ממדים, ובמיוחד אם כושר התנועה הרגיל 
שלהם נפגם בשל מצב רפואי או שיקום מניתוח.

גישה קלה לציוד בריאטרי יכולה להעצים הן את נוחות 
המטופל והן את נוחות הצוות.

Citadel® Plus
משקל מירבי 454 ק"ג

משטחי תמיכה

AtmosAir® Plus
משקל מירבי 454 ק"ג

ניהול מיקרו-אקלים

Skin IQ® 1000 
משקל מירבי 454ק"ג

מיקום מחדש והעברה צדית

היגיינה

®Carmina
משקל מירבי 320 ק"ג

Maxi Air® מערכת לשינוע בעזרת אוויר
משקל מירבי 544 ק"ג

MaxiSlide® מצעי החלקה 

מנוף תקרתי

Maxi Sky® 2 Plus ומתלים לשינוע 
בישיבה/צדדי

משקל מירבי 454 ק"ג

מנוף רצפתי

Tenor® ומתלים לשינוע בישיבה
משקל מירבי 320 ק"ג

מניעת פקקת ורידים 
(VTE ,תרומבואמבוליזם ורידי)

Flowtron ACS900 pump with
Tri Pulse or DVT 60L garments

עד 81 ס"מ היקף שוק

5 נות לחדרים בריאטריים פתרו
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פתרונות שינוע המטופלים שלנו:

מנופים תקרתיים  •

מנופים רצפתיים  •

מכשירים להעברה צדית  •

פתרונות היגיינה
מעצימים את כבוד המטופל ונוחיותו

מתן מענה הולם לצרכיהם ההיגייניים של מטופלים גדולי-ממדים 
עלול להוות אתגר מפתח בתחום הבריאטריה. במידה שפתרונות 

הולמים אינם זמינים, יתכן שאנשי הצוות יהיו נתונים לעומס פיזי כבד 
בעת שינוע מטופלים ופעילויות היגייניות.

פתרונות ההיגיינה הבריאטריים שלנו פותחו ע"מ לתמוך בנוחיותם 
וכבודם של מטופלים גדולי-ממדים. פתרונות אלו מספקים לצוות 

פלטפורמה ארגונומית לסיוע במקלחות ומתן צרכים עבור מטופלים 
במשקל של עד 320 ק"ג.

Carmina
נוח, בטוח ומכבד

•   מיועד ספציפית לסיוע בפעילויות היגיינה, מקלחת וצרכים.

•  עיצוב ידידותי להעברות שמגביר את בטיחות המטופל ללא קשר     
   ליכולתו התנועתית.

•  זמין בשני דגמים כסיר לילה, מקלחת ניידת משולבת וכיסא  
   לעשיית צרכים.

7 נות לחדרים בריאטריים פתרו נות לחדרים בריאטריים פתרו

 פתרונות שינוע
מטופלים

יעילות ארגונומית בפשטותה

שינוע, העברה צדדית ומיקום מחדש של מטופלים 
גדולי-ממדים עשויים לכלות זמן רב ולדרוש מאמץ קיצוני 

מאנשי הצוות. ללא ציוד הולם, הן המטופלים והן הצוות עלולים 
להיות בסכנת פציעה חמורה. טווח ציוד השינוע הבריאטרי 

שלנו מסייע בביסוס שינוע בטוח ויעיל של מטופלים 
גדולי-ממדים.

כלל הפתרונות, וביניהם מערכות הרמה תקרתיות, רצפתיות 
ומתקני העברת צד, תוכננו במיוחד ע"מ לאפשר לאנשי הצוות 

להעצים את נוחות וכבוד המטופל בקרב מטופלים גדולי-ממדים.
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9 נות לחדרים בריאטריים פתרו נות לחדרים בריאטריים פתרו

משטחי תמיכה טיפוליים
טיפול משופר בעור פצוע

בשל בצקות וזרימת דם לקויה, מטופלים גדולי-ממדים סובלים 
לעתים תכופות משבריריות העור, מה שהופך אותם לפגיעים יותר 

לפגיעות לחץ וקרעים בעור2. ע"מ לצמצם סיכון זה, מומלץ 
להשתמש במשטחי תמיכה מתאימים3.

אנו מציעים טווח רחב של משטחי תמיכה ופתרונות ניהול 
מיקרו-אקלים לעזרה בטיפול במטופלים גדולי-ממדים הסובלים 

מבעיות עור.

AtmosAir Plus
משטח פיזור לחץ ללא צורך בחשמל

•  טכנולוגיה המתאימה את עצמה (SAT™) שמאזנת לחץ באופן 
אוטומטי בתגובה לתזוזות המטופל, ובכך מאפשרת מניעה 

מתמשכת של פגיעות לחץ.

Skin IQ 1000
ניהול מיקרו-אקלים

•  מערכת ה- Skin IQ 1000לניהול מיקרו-אקלים משתמשת 
בטכנולוגיית זרימת אוויר שלילית כדי לסייע בשליטה בלחות, חום 

ורטיבות העור של המטופל, כל זאת במטרה לעזור בצמצום 
הסיכון לפגיעת לחץ.

המיטה היא מרכז הטיפול בעת שהייה בבית-חולים. היא מספקת 
פלטפורמה להחלמה ובו בזמן מסייעת בצמצום הסיכון לפציעות, הן 

של המטפל והן של המטופל. מיטות שביכולתן להתאים את עצמן 
לגודלם ומשקלם של מטופלים גדולי-ממדים, מבלי להתפשר על 

נוחות, כבוד המטופל או תוצאות הטיפול הרצויות, הן הכרח2.

Citadel® Plus מיועדת למטופלים במשקל של עד 454 ק"ג, 
ומבטיחה שמוסדות רפואיים יוכלו לספק את צרכיהם של מטופלים 

גדולי-ממדים ומטפליהם, ובו בזמן שומרת על יעילות ומסייעת 
בשמירה על כבוד המטופל. המיטות הבריאטריות שלנו מספקות 

ורסטיליות לתמיכה במגוון מטופלים גדולי-ממדים.

מיטות רפואיות
סביבה בטוחה ומכבדת

Citadel Plus
שומרת על כבוד המטופלת, לוקחת את הטיפול צעד קדימה

•  ה- Citadel Plus דומה במראה למיטות בית-חולים אחרת של 
Arjo, ועל כן קשה לזהות שהיא בכלל מוצר בריאטרי – מה שתורם 

לאין שיעור בשמירה על כבודם של מטופלים גדולי-ממדים.
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נות לחדרים בריאטריים פתרו נות לחדרים בריאטריים פתרו

מניעת פקקת ורידים
נוח, לא-פולשני ויעיל

 – (VTE) השמנת יתר גוררת לרוב סיכון גבוה לפקקת ורידים
מהגורמים העיקריים לתחלואה ומוות של מטופלים גדולי-ממדים 

בבתי-חולים4.

מערכת הדחיסה האקטיבית Flowtron® מספקת דחיסה 
פנאומטית לסירוגין (IPC) – שיטה פשוטה וקלה להזרמת דם 

בוורידי הרגליים העמוקים, המפחיתה עימדון דם ומסייעת 
למניעת היווצרות קרישים (פקקת ורידים עמוקה).

ה- Flowtron Tri Pulse™ וחליפת ה- DVT™ 60L שלנו מיועדים 
במיוחד למטופלים גדולי-ממדים בעלי היקף שוק של עד 81 

ס"מ.

Flowtron מערכת הדחיסה האקטיבית
מותאמת, לא-פולשנית ומוכחת קלינית

משאבות
מערכת הדחיסה האקטיבית Flowtron ACS900 מספקת   

טיפול אחיד ורציף ממשאבה אחת, מה שתורם לקלות השימוש 
והבטיחות עם טכנולוגיית SmartSense™ (מוגנת בפטנט) 

שמזהה אוטומטית את החליפה או הביגוד בהם משתמשים 
ומתאימה את עצמה אליהם.

חליפות
טווח רחב של חליפות קלות-משקל, בעלות בד נושם ולא חם 

ותכונות ניהול רטיבות, מסייעות במניעת הצטברות חום ורטיבות 
לנוחות מירבית.

•

•
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Citadel Plus סרטון הדגמה של

מאי 2019.
בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע"י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. 
משום שהמדיניות שלנו מתפתחת לאורך הזמן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. 

.Arjo כל המסומן ב-® ו-™ הוא סימן רשום השייך לקבוצת

ב-Arjo, אנו מחויבים לשיפור חיי היומיום של אנשים הסובלים ממוגבלות בניידות ואתגרי בריאות קשורי-גיל. באמצעות מוצרים 
ופתרונות המבטיחים טיפול ארגונומי במטופלים, היגיינה אישית, חיטוי, דיאגנוסטיקה ומניעה אפקטיבית של פגיעות לחץ 

ותרומבואמבוליזם ורידי, אנו מסייעים לאנשי מקצוע בסביבות טיפול שונות להמשיך ולהעלות את הסטנדרט של טיפול בטוח 
ומכובד. כל שאנו עושים, אנו עושים למען האנשים.
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Maxi Sky 2 סרטון הדגמה של


