VENDLET V5S
Verdig vending og forflytning
av sengeliggende

ARBEIDSMILJØ
PASIENTKOMFORT

BRUK AV VENDLET
BIDRAR TIL:
RESSURSER

•

Bedre arbeidsmiljø

•

Bedre pasientkomfort

•

Redusert arbeidsbelastning
og sykefravær

•

Redusert ressursbruk

HVA ER VENDLET?
VENDLET er den opprinnelige, komplette vendesystemet som sikrer enkle, sikre, verdige og
komfortable vendinger og forflytninger for både den sengeliggende og medhjelper.
VENDLET består av en glidelaken, et trekklaken, en håndkontroll og to motorvalser som er
montert på hver side av sengen. Motorvalser heves og senkes enkelt med bruk av håndkontrollen som også styrer stramming/slakking av lakenet som komfortabelt og trygt vender og forflytter den sengeliggende.
Når motorvalsene er hevet, er VENDLET systemet samtidig en sengehest. Senghestfunksjonene
på på VENDLET V5S og VENDLET V5S + er testet og godkjent av det tyske testinstituttet TÜV.

HVA KAN JEG BRUKE VENDLET TIL?
•

Vende den sengeliggende til sideleie, mageleie eller ryggleie i forbindelse med hygiene,
undersøkelser, påkledning, legger på løfteseil osv.

•

Forflytning av den sengeliggende fra side til side av sengen.

•

Forflytte den sengeliggende høyere opp i sengen.

“Min mann er lammet i kroppen og kan ikke selv snu seg i sengen.
VENDLET er et absolutt uundværlig hjelpemiddel som gjør det mulig
for meg å ta vare på ham hjemme.”

Pårørende, Holbæk

ARBEIDSMILJØ
Med VENDLET bedres arbeidsmiljøet fordi:
•

Pleieren skånes for fysisk belastning og tunge løft i
forbindelse med håndteringen av den sengeliggende.

•

Mere nærvær og verdighet øker trivsel for såvel
pasient som pleier/medhjelper.
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RESSURSER

VISSTE DU AT...
•

Helse- og sosialtjenester er den bransjen, som i 2012 hadde flest rapporterte belastningsskader.

•

Innenfor helse- og sosialtjenester er det en markant overvekt av anmeldte ulykker innenfor kategorien
”muskelskader”.

•

Antallet av anmeldte belastningsskader relateret til forflytning utgjorde 33% av anmeldelsene i 2012.
Det er belastningsskader i skuldre, nakke, armer rygg og andre steder i muskel- og skjelettsystemet.
Kilde: Arbeidsskadestyrelsen i Danmark

PASIENTKOMFORT
Med VENDLET bedres pasientkomforten fordi:
•

Den sengeliggende opplever en trygg og rolig
vending, som er behagelig, idet lakenet understøtter
kroppen i hele lengden.

•

Pleieren har mulighet for å støtte den sengeliggende
og sikre en korrekt og behagelig måte.

•
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Den sengeliggende føler seg ikke som en belastning
for pleiepersonalet.

“Vendingen foregår stille og rolig og er derfor også behagelig for beboeren”.
Sikkerhedsrepræsentant, Plejehjem, Brøndby Strand

VISSTE DU AT...
•

God hvile øker den psykiske velvære og øker appetitten.

•

Nye studier viser, at søvn er avgjørende for stoffskiftet og kroppens restitusjon.

•

Manuelle forflytninger medfører ofte en negativ påvirkning av brukerens hud pga. høy friksjon.

“Det beste med VENDLET er, at jeg blir vendt i
ét stykke, fordi lakenet støtter hele kroppen”.
Bruker, Århus

RESSURSER

Med VENDLET reduseres ressursforbruk fordi:
•

Pleieren kan i større omfang jobbe trygt med pasienten,
noe som forenkler organiseringen av daglige omsorgen

•

Bruk av VENDLET medfører enklere arbeidsflyt som frigjør
ressurser til andre oppgaver

•

Bruken av VENDLET reduserer antall fraværsdager på de
ansatte pga færre yrkesskader
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“VENDLET gjør livet lettere for oss fordi vi i større grad kan
håndtere beboerne alene.”
SoSu assistent, Hjemmeplejen, Hjørring Kommune

MÅLGRUPPE
•

Sengeliggende med få fysiske og/eller kognitive ressurser samt palliative patienter

•

Brukere/pasienter, med behov for pleie, påkledning, hjelp til hygene mv. i sengen

•

Brukere/pasienter som er plaget med trykksår ettersom den skånsomme og rolige forflytningen i
lakenet minimerer friksjon og dermed shear. Shear kan som kjent forårsake skade på hud og vev og
føre til trykksår.

•

Brukere/patienter med rom-/retningsforstyrrelser, da VENDLET ofte ses å ha en positiv effekt på denne
pasientgruppe

•

Sengeliggende overvektige brukere/pasienter

“Det er en tung oppgave at vende en beboer, som har begrenset mulighet
for selv å hjelpe til. VENDLET er en stor hjelp i dette arbeide.”
Ergoterapeut, Træninscenter, Ishøj

VENDLET MODELLER
VENDLET V5S

Elektrisk vendelaken med integrert
sengehest og hastighetsregulering

Max. brukervekt på 200 kg.

VENDLET V5S+

Elektrisk vendelaken med integrert
sengehest og hastighetsregulering

Max. brukervekt på 400 kg.

KRAV TIL SENG

LAKEN

VENDLET er beregnet til montering på pleie- og
sykehussenger godkjente i henhold til EN1970,
EN60601-2-38 eller EN60601-2-52.

Der skal benyttes både et trekklaken og et glidelaken til VENDLET.
Vaskbare trekklaken fås i følgende bredder:
350 cm (standard) / 400 cm / 450 cm

Sengen skal ha en rektangulær stålramme med en
bredde på min. 20 mm, en lengde på min. 1950 mm
og en høyde på 45-50 mm.

Vaskbare glidelaken fås i følgende bredder:
95 cm (standard) / 115 cm / 135 cm
Laknene fås også som engangslaken.
Engangslaken fås kun i én bredde.

MADRASS

VENDLET fungerer på alle madrastyper, også
vekseltrykkmadrasser.

TILBEHØR

• Batteri backup
• Nattlys
• Forhøyersett for kombinasjon med særlig
høye madrasser
• Avstandsstykker

INKONTINENS

VENDLET kan også brukes til inkontinente pasienter.
Inkontinenslaget INKOLET kan med fordel brukes
sammen med VENDLET.

Teknisk informasjon

VENDLET V5S

VENDLET V5S+

6100050

6100150

Maks brukervekt

200 kg

400 kg

Batteri (tilbehør)

1,2 AH, 24 V DC

1,2 AH, 24 V DC

IPX6

IPX6

EU direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr

EU direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr

Varenummer

Kontrollboks, håndkontroll og aktuatorer
Overensstemmelse

Telefon 23323000
www.puls-norge.no

