
EasyBelt  FlexiBelt 

 
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. 

              

 

 

Lietošana 

Ross EasyBelt/FlexiBelt ir nēsājama siksna, kura piemērota palīdzēšanai pārvietošanas 

situācijās. 

Ross EasyBelt/FlexiBelt lietojama: 

 Palīdzot pacientam apsēsties vai apstāties 

 Pārvietojot pacientu no ratiņkrēsla uz gultu, tualeti vai automobili  

 Kā palīglīdzeklis staigāšanai 

 Kā palīglīdzeklis iešanai uz tualeti 

Siksna nav piemērota lietot cilāšanai. 

 

Priekšrocības 

Siksna ir mīksta ar ergonomiskiem rokturiem, kuri darbiniekiem nodrošina drošu paņemšanu un 

palīdz ērti darboties. Siksnas iekšpuses virsma nav slidena. Siksna ir piestiprināma ar pogu, kuru 

var ērti piemērot, aizpogāt un atpogāt. 

Ross EasyBelt/FlexiBelt ir dažādu izmēru, skat. zemāk tehniskās specifikācijas. 

 

Piestiprināšana 

Ross EasyBelt/FlexiBelt ir uzliekama uz pacienta rumpja vai gūžām. Nostipriniet pogu, ja 

nepieciešams – piemērojiet. Siksnu uzlikt var arī kopējam, tādā veidā viņš aizstās atbalstu 

pārvietošanas laikā. 

 

Piezīme 

Gadījumā, ja pacienta nosēdināšanas laikā ir radušās grūtības, jums ir piedāvājamas dažas 

alternatīvas (skat. ISO 11228). Pacienta nosēdināšanai var izmantot slīdošu paklāju/dēli vai citus 

pārvietošanas līdzekļus. 

 

Funkcijas tests 

Pirms siksnas lietošanas, pārbaudiet, vai visas vīles un plastikāta pogas ir kārtībā un vai tās nav 

sabojātas. Pārbaudiet pogas izturīgumu. Gadījumā, ja siksna ir sabojāta vai poga pēc pastiepšanas 

atnāk vaļā, siksnu nelietojiet. 

 
 



FlexiGrip 

 
 

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. 

              

 
Lietošana 

Ross FlexiGrip piemērots pacientiem, kuriem ir 

veselīgas rokas un stabils mugurkauls, lai viņi 

atsēstos gultā. FlexiGrip ir astoņi rokturi – četri 

siksnas kreisajā pusē un četri - labajā pusē. 

Rokturi izvietoti tādā veidā, lai pacients, 

nomainīdams rokturus uz siksnu, varētu sevi 

viegli pacelt uz augšu vai uz priekšu. 

 

Sagatavošana 

FlexiGrip piestiprināms izmantojot cilpas. 

Piestipriniet siksnu, to izvelkot cauri cilpai. 

Nepieciešams nodrošināt, kad stiprināšanas 

pamats izturēs siksnas slodzi. 

Ja ir radušās šaubas, Jums ir jāsazinās ar gultas 

ražotāju. 

 

Kustība  

Pēc siksnas piestiprināšanas pie gultas gala, 

lietotājs ar savu roku palīdzību var apsēsties gultā. 

Sākumā pacients ar vienu roku sniedzas pēc 

tuvākā roktura, pēc tam ar otro roku – sniedzas 

pēc nākošā roktura un tādā veidā kustās uz 

priekšu, līdz sasniedz sēdus stāvokli. 

 

 

Ross FlexiGrip piestiprināšana, piemēram, pie 

gultas gala rāmja. 

 

Funkcijas tests 

Pirms siksnas lietošanas, pārbaudiet, vai visas vīles un plastikāta pogas ir kārtībā un vai tās nav 

sabojātas. Pārbaudiet pogas izturīgumu. Gadījumā, ja siksna ir sabojāta vai poga pēc pastiepšanas 

atnāk vaļā, siksnu nelietojiet. 

 

Pārbaude 

Pārbaudiet visas vīles, īpaši uzmanīgi pēc mazgāšanas. Gadījumā, ja kaut viena vīle ir bojāta, 

produktu nelietojiet. Pārliecinieties, vai siksnas piestiprināšanas pamats izturēs pacienta slodzi. 
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Roller Slide 

 
 

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. 

              

Ross RollerSlide ir salokāms slīdošs dēlis, kas pārklāts ar unikālu Īpaši Mazas Berzes materiālu 

(ULF). Lietošanas laikā ULF pārvalks slīdē apkārt dēlim. 

 

SAGATAVOŠANA UN NOŅEMŠANA 

 

Pacientu pavirziet mazliet uz malu, ieteicams ar 

pārsega palīdzību. 

Novietojiet RollerSlide zem pacienta. Apmēram 

trešdaļai pacienta ķermeņa garuma jābūt uz 

RollerSlide. Lai noņemtu RollerSlide, pavirziet 

pacientu uz malu un izraujiet RollerSlide. 

 

APKOPE 

 

ULF pārvalku var mazgāt veļas mazgāšanas 

mašīnā, 70° temperatūrā. 

Visi materiāli ir izturīgi arī pret dezinficēšanu, 

lietojot 70proc. etanolu, 1proc. virkonu vai 45proc. 

izopropila alkoholu. 

 

LIETOŠANA 

 

Ross RollerSlide ļoti lietderīgs vienkāršai 

pārvietošanai, īpaši tiem pacientiem, kuri cieš sāpes 

vai ir ievainoti. RollerSlide parasti lietojams 

pacientu pārvietošanai guļus stāvoklī no gultas uz 

rentgena/operāciju galdu, dušas riteņkrēslu u.c. 

Ross RollerSlide ļoti lietderīgs, ja starp 

pārvietošanas virsmām nav lielas spraugas vai 

augstuma starpības. Sprauga nevar pārsniegt 20 cm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Funkcijas tests 

Pirms siksnas lietošanas, pārbaudiet, vai visas vīles un plastikāta pogas ir kārtībā un vai tās nav 

sabojātas. Pārbaudiet pogas izturīgumu. Gadījumā, ja siksna ir sabojāta vai poga pēc pastiepšanas 

atnāk vaļā, siksnu nelietojiet. 

 

 

 

 



PĀRVIETOŠANA LIETOJOT ROLLERSLIDE 

 
Pārvietošana piedaloties diviem palīgiem 

Novietojiet RollerSlide zem pacienta. Tad 

piestumiet gultu/ratiņus pēc iespējas tuvāk 

rentgena galdam (vai tuvāk citai virsmai, uz 

kuru pacients tiks novietots). Nobloķējiet 

visus riteņus. Pacientu pagrieziet tādā veidā, 

lai viņa viss svars būtu pārnests uz 

RollerSlide, un paraujiet palagu. Pacients tiks 

pārvietots uz rentgena galdu/ratiņiem. 

Paraujiet gultu/ratiņus malā, noņemiet 

RollerSlide. 

 

Pārvietošana piedaloties vienam palīgam 

Pārvietošana veicama līdzīgi 

augstākminētajam, izņemot to, kad palags ir 

jāaptin apkārt pacientam. Vispirms palīgs 

parauj pārsega augšējo galu, lai pacienta 

svaru pārvietotu uz RollerSlide. Pēc tam 

palīgs saņem abus pārsega galus un veic 

pārvietošanu. 

 

Pārvietošanas starpas 

Ross RollerSlide var aptvert spraugu starp 

diviem pārvietošanas punktiem. Taču sprauga 

nevar pārsniegt 20 cm attālumu, kad 

pārvietošanas laikā kaut puse pacienta 

ķermeņa visu laiku tiktu stingri noturēta. 

Pirms pacienta pārvietošanas virs spraugas, 

pārliecinieties, vai RollerSlide ir pieturams 

otrajā pusē. Vienmēr lietojiet pārsegu – 

drošības nolūkā, kā arī lai tiktu nodrošināts 

labākais stāvoklis pacientam un palīgam. 

 

Pārvietošanas augstuma starpības  
Gadījumā, ja ir augstuma starpība, palīgi 

nostājas abās pusēs. Vienam palīgam palags 

jāstumj, otram – jārauj. Līdzīgi šai metodei 

pacients pārvietojams no augstāka punkta uz 

zemāku. Palīgam nepieciešams nostāties 

zemākajā pusē, lai noturētu pacientu. 

 

Funkcijas tests 

Arvien pārbaudiet RollerSlide izturību, 

uzmanīgi saliecot dēli. Tam jābūt elastīgam 

un stingram. Sprauga starp pārvietošanas 

punktiem nevar pārsniegt 20 cm attālumu. 

Gadījumā, ja starp pārvietošanas punktiem ir 

sprauga, pacienta pieļaujamais maksimālais 

svars – 100 kg. Pacienta pārvietošana jāveic 

tikai guļus stāvoklī. 

  

 

  
 

 

 
 

 
 

 

              

Derīgums: līdz slīdējuma pretestība kļūst pārlieku liela 
Maksimālais svars 20 cm starpai: 100 kg 
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