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MSS antidekubitní polštáře
Riziko vzniku dekubitů je velmi vysoké pokud pacient nebo klient tráví delší období vsedě na vozíku.
Další komplikace související s dlouhodobým sezením jsou praktické aspekty a zhoršení krevního
oběhu. MSS poskytuje vzdělávací balíček nazvaný „Klinický pojem sezení“ zaměřený na vysoká rizika
prosezenin vzniklá nevhodným sezením. Sezení by mělo být takové, aby při něm nevznikalo riziko
prosezenin a nestalo se tak pro klienta nepříjemným. A to závisí na mnoha faktorech.

Základní cíle pro správné sezení
• zajištění stehen a hýždí v adekvátní poloze
• snížit zranitelnost prosezenin
• udržet tělo v rovnováze a souměrné poloze
• zamezit křečím a vzniku křečových žil
• snížit nepohodlnost a bolest
• zlepšit pacientovu pohyblivost a obratnost
A jak poznáte ideální polštář, který sníží riziko otlaků?
• nabízí dodatečnou podporu po stranách a vpředu
• předchází tkáňové deformaci
• přizpůsobí se tělesným proporcím klienta
• sedací partie nevyčnívají
• souměrně rozloží váhu
• usnadní uživateli život

Typy antidekubitních polštářů
MSS Flo-tech Solution
Pro velmi vysoké riziko dekubitů.
MSS Flo-tech Solution polštáře jsou vytvořeny
z kombinace velmi tenké tvarovatelné pěny a polštářového základu a
také dvojitých gelových sáčků v okolí zvýšeného rizika vzniku otlačenin.
Jsou velmi prodyšné a přizpůsobí se tvaru klienta. Dodavatelem jsou
doporučovány pro zákazníky již se vzniklými otlaky nebo tam kde hrozí
vysoké riziko vzniku dekubitů.
Možnost 44 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost do 140 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0022651
v ceně 8.731,00 Kč
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MSS Flo-tech Image
Pro vysoké riziko dekubitů
MSS Flo-tech Image polštáře jsou vytvořeny
z kombinace tenké tvarovatelné pěny a polštářového
základu a velkého gelového sáčku v oblasti zvětšené
zátěže, tak zajistí vysoký stupeň ochrany. Pro uživatele,
u kterých hrozí vysoké riziko prosezenin.
23 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost 140 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0024994
v ceně 6.389,00 Kč

MSS Flo-tech Plus
Pro vysoké riziko dekubitů
MSS Flo-tech plus polštáře obsahují gelový sáček, který je
připojený v zadní časti polštáře. Tato pozice gelového sáčku
uspořádá rozložení tlaku na zadní část těla a tím velmi sníží riziko
dekubitů v této velmi nepříjemné oblasti. Hlubší tvarovací pěna
umožní skvělou ochranu pro obézní pacienty nebo pro ty, kteří
upřednostňují sedět výš.
53 velikostí, výška 10,3 cm, max. nosnost 152 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0025329
v ceně 5.963,00 Kč

MSS Flo-tech Contour
Pro možný výskyt dekubitů
Povlak těchto polštářů je rozdělen do sekcí. Tento unikátní
design zdokonalí držení a podporu těla tak, že efektivně rozloží
váhu od specifických míst, kde vzniká riziko otlaků. Kombinace
prodyšného materiálu a nový design předchází vzniku
dekubitů. Vhodné pro obézní pacienty.
61 velikostí, výška 10,3 cm, max. nosnost 152 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0025330
v ceně 3.622,00 Kč

MSS Flo-tech Lite
MSS Flo-tech Lite je kvalitní pěnový polštář, poskytující
výjimečný komfort a kvalitnější sezení pro pacienta. Je zejména
vhodný pro dětské pacienty.
35 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost 127 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0135001
v ceně 2.870,00 Kč
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MSS Contour Visco
Pro vysoké riziko otlačenin
Contour Visco je hloubkově stlačený polštář, který nabízí držení
těla a snížení otlaků. Oba tyto faktory přispívají ke komfortnímu
užívání. Je možné využít kompenzátor proti prosezení polštáře,
který je ve standardu.
33 velikostí, výška 12 cm, max. nosnost 125 kg
„Měkká“pěna: váha od 25 do 51 kg
„Střední“pěna: váha od 51 kg do 76kg
„Pevná“ pěna: váha od 76 kg do 102 kg
„Velmi pevná“: váha od 102 kg do 125 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0025356
v ceně 3.918,00 Kč

MSS Lite Visco
Pro případ možnosti vzniku dekubitů Lite Visco je polštář
s jednoduchým tvarem, ale nabízí výjimečný komfort.
35 velikostí, výška 7,8 cm, max. nosnost 100 kg
„Měkká“ pěna:
váha od 19 kg do 32 kg
„Střední“ pěna:
váha od 32 kg do 51 kg
„Pevný“ ,tvarování: váha od 51 kg do 70 kg

Plně hrazen pod kódem 07/0025357
v ceně 2.981,00 Kč

MSS Propad Original
Je vhodný tam, kde hrozí jen velmi nízké riziko dekubitů a
je spíše určen pro komfortní sezení. Je nízký, což většina
pacientů preferuje, shledávají lepší sezení pro jejich
denní aktivity. Polštář pevně sedí, což znemožňuje
nestabilitu pacienta.

3 velikosti, výška 10,2 cm, max. nosnost 108 kg

Nehrazen ZP - cena 3.996,00 Kč
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MSS Flo-tech Back Support
Flo-tech® Back Support zádová opěra byla navržena tak, aby zajistila
vyšší stabilitu na invalidním vozíku nebo standardním křesle a je
možné ji použít ve spojení s jakýmkoli Flo-tech® polštářem. Flo-tech®
Back Support zajišťuje vynikající komfort sezení a napomáhá
správnému držení těla v sedu. Unikátní podpůrná konstrukce nabízí
ochranu proti vzniku dekubitů a zabraňuje deformaci páteře. Vložení
podpory Flo-tech v bederní oblasti je vhodné především pro ty, kteří
potřebují zajistit větší stabilitu v pánevní oblasti. Visco Elastická pěna
bederní části je snadno nastavitelná pomocí suchého zipu.
Max. zátěž 165 kg

Nehrazeno ZP
Cena MSS Flo-tech Back Support 6.049,00 Kč vč. DPH
Cena MSS Flo-tech Back Support
vč. MSS Flo-tech Lumbal Pad 6.587,00 Kč vč. DPH

MSS Flo-tech Lumbal Pad
Flo-tech Lumbal pad - bederní opěrka se skládá ze
dvou pěn; Visco elastické (Memory) pěny na jedné
straně a pružné pěny s vysokou hustotou na straně
druhé. Tato kombinace pěn poskytuje uživateli
dokonalou podporu spodní části zad; odolná vysoká
hustota pěny zvyšuje hustotu produktu a elastická
Visco pěna absorbuje tlak ze strany uživatele.
Velikost: 42 x 20 x 5 cm

Nehrazeno ZP
Cena MSS Flo-tech Lumbal Pad
674,00 Kč vč. DPH

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha
• Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy:
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
01/2018

