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INFORMĀCIJA PAR PRECI 

 

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai tiktu nodrošināta optimāla produkta pielietošana 

un drošība. Nekavējieties ar mums sazināties, ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai Jūs vēlaties 

izteikt savas domas par mūsu produkciju. 

             

 
Pielietošana 

EasySlide ir slīdošs palags, kas piemērots pārvietošanas atvieglošanai. EasySlide parasti lietojams pārvietošanai no 

gultas uz nestuvēm, uz rentgena galdu, operācijas galdu, dušas ratiņiem utt. Tas arī pielietojams pacienta 

pozicionēšanai uz muguru, ja ir speciālas vajadzības. 

 

Priekšrocības 

Unikāls materiāls ULF (ar īpaši zemu berzi) samazina berzi zem pacienta un atvieglo arī smago pacientu pārvietošanu 

pa mitrām un asām virsmām. 

 

Lietošana  

Pagāziet pacientu uz sānu un novietojiet slīdošu palagu tā, lai pacients gulētu uz pusi palaga. Pirms pārvietošanas 

pastumiet pacientu tā, lai viņa ķermeņa viss svars būtu uz palaga. Pārvietošanu atvieglo, ja EasySlide tiktu novietots 

apakš palaga. Tas nodrošinātu ērtu un drošu paņemšanu. 

 

Piezīme: visi gultu, dušas ratiņu un citi riteņi jānobloķē pirms pārvietošanas. 

 

Tehnika 

Šeit attēlota tehnika uzskatāma tikai par piemēru, kurai var pielietot arī citas detaļas. Lai izvēlētos vislabāko tehniku, 

kura pareizi tiktu piemērota Jūsu pacientam un situācijai, nepieciešams griezties konsultācijai pie sava fizioterapeita un 

pacienta kopšanas instruktora.  

   

Kopšana 

EasySlide var mazgāt ar veļas mazgāšanas mašīnu, 70 grādu temperatūrā. Palaga iekšējo daļu (nevis aizsargpārvalku) 

var karsēt 130 grādu temperatūrā. Iekšējo daļu var žāvēt veļas žāvētajā zemā temperatūrā, virsmu var arī dezinficēt ar 

LT-CIN (45 proc. izopropilalkohols). 

Noņemamais pārvalks pasargā palaga iekšdaļu no netīrumiem. Tas ir jānoņem un jāmazgā atsevišķi ar ziepēm vai veļas 

mazgāšanas mašīnā 70 grādu temperatūrā. 

Piedāvājams arī vienreizējas lietošanas aizsargpārvalks, kas izgatavots no ekoloģiska plastika. Tas palīdz uzturēt 

higiēnu un samazina mazgāšanas reižu skaitu. 

 

    



Pārvietošana, lietojot EasySlide 

 

 
Pārvietošana  

Pārvietošanu var sadalīt dažos posmos: 

- Novietojiet EasySlide zem pacienta vai palaga. 

- Pastumiet pacientu uz gultas malu, pārliecinieties, 

ka viņš nenokritīs. 

- Novietojiet gultu blakus citai gultai/operāciju 

galdam/dušas ratiņiem utt., un nobloķējiet visus 

riteņus. 

- Pārvietojiet pacientu, pastumjot pacientu un raujot 

palagu.  

- Paraujiet gultu un Ross EasySlide. 

 

Pārvietošana, ja darbojas viens palīgs  
Ja palīgs pārvietošanu veic viens pats, viņš pacientam var 

pielietot saliektu palagu. 

 

Augstuma atšķirība 

Gadījumā, ja ir augstuma atšķirība, zem matrača jānovieto 

spilveni vai paklāji, lai tiktu izveidota slīpa virsma un varētu 

vieglāk pārvietot. Lietojams palags. Viens palīgs rauj palagu 

vienā pusē, bet otrs stumj pacientu citā pusē. 

 

Pozicionēšana gultā/uz operāciju galda  

Ja nepieciešams, pacientu var viegli pozicionēt uz muguru, 

lietojot Ross EasySlide. 

 

Piederumi: 

Vienreizējas lietošanas pārvalks 

Piedāvājams vienreizējas lietošanas aizsargpārvalks, kas ir 

izgatavots no ekoloģiska plastika. Tas uztur higiēnu un 

samazina mazgāšanas reižu skaitu. 

 

Sienas pakaramais  

Piemērots vienreizējas lietošanas pārvalku un Ross 

EasySlide glabāšanai. 

 

 

   
 

   
 

   
 

 

Tehniskās specifikācijas 

 
Preces Nr.  Nosaukums  Izmērs, cm EAN Nr. Materiāls 

1030  EasySlide ar pārv.  

1020  EasySlide  190x60         7331769000073 Kokvilna, poliesteris, neilons 

1051  Pārvalks   210x62         7331769000080 Neilons 

1055  Vienr.liet.pārv.           7331769000097 Poliesteris 

1085  Sienas pakar.           7331769000103 Tērauds 
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