
 

 
Tirnsheet palags 

ie piemērots 

tieši gultā un ir 

izgatavots no 

slidena 

materiāla, kas 

atvieglo 

pacientu 

vārtīšanu kā arī 

pacelšanu gultā 

līdz galvgalim.Turnsheet ir divas daļas: 

matrača pārvalks un vārtīšanas palags. Pārvalkam ir slidena vidējā daļa, bet viņa sāni ir no neslīdoša materiāla, kad pacients 

nenoslidētu no gultas.Turnsheet 140 cm modeļa pārvalks sastāv no divām daļām, bet 200 cm modelis no trijām daļām. 

 

Sistēma RoMedic ir  pārcelsanu atvieglojošu preču kolekcija. Palīgpiederumu izvēle atkarīga no situācijas un pacienta funkciju 

spējam un vajadzībām. 

 

Vizualā pārbaude 

Patstāvīgi pārbaudiet  palaga stāvokli.Vienmēr apskatiet palagu pēc mazgāšanas.Pārliecinieties, kad šuves un materiās nau 

bojāts. Pārliecinieties, kad materiāls nau nolietojies un neizdila.Ja redzās nolietošanās pazīmes, produktu vairs nelietojiet. 

 

Vienmēr izlasiet insturkciju 

izlasiet preču, lietojamu pārcelšanai instrukcijas. Instrukcijas glabājiet lietotājiem pieejamā vietā.Neatstājiet pacientu bez 

uzraudzības pārcelšanas situācijas gadījumā., 

 

Berzes tests 

 

Pārbaudiet Turnsheet berzi speižot un velkot roku uz prieksu un atpakali;. Pārliecinieties, kad palags viegli slīd. Ja ir 

iespēja pārbaudiet ar jaunu produktu.Kā arī pārbaudiet matrača pārvalku. Pārliecinieties, kad virsma nau bojta un labi 

slīd. 

 

Piebilde: Aizsargās pacientu noslīdēšanas no gultas  gadījumā, pārliecinieties, kad matracis ir pietiekami plats un pārvalka 

neslīdošās  malas ir abās matrača pusēs.Neatstājiet pacientu bez uzraudzības kamēr nau paceltas gultas malas. 
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Turnsheet palags klājams gultā tā ka aprakstīts attēlā. Pārvalks pistiprinams pie matrača ar saitēm kuras ir ar 

liplentēm.Vārtīšanas palags klajams virsū, slidenā virsma paliek apakšā. 

 

Vārtīšāna ar TurnSheet 

 

Paraujiet pacientu  gultas malas virzienā.Izraujiet puspalagu un vārtīšanas palaga malas.Paraujiet un 

paceliet palagu , lai pagāztu pacientu  uz sāniem (sk.attēlu).Aizbāziet palaga un puspalaga malas zem 

matrača un paceliet gultas sānu drošibas malas. 

 

 

 Pārvalka lietošana 



Turnsheet  140 cm modeļa pārvalks saliekas no dievam daļām, bet 200 cm modelis no trijām.Pārvalka apakšā ir slidens materiāls.Pārvalka daļas 

var būt izņemamas, kad atvieglotu pacienta pozicionēšanu gultā.Piemeram vidējo daļu zem gurniem var būt izņemama, lai izvairītos no 

pacienta noslīdēšanas gultā, kad pacients atrodas sēdus stāvoklī. 

 

Pārvalka daļas ļoti viegli izņemt/palikt, jo viņas viegli slīd.Pārlociet vienas daļas malu zem pacienta un stumjiet no sevis (sk.attelā) To izdarīt 

vieglak, ja cita medmāsa drusciņ piepaceļ pacientu. 

 

 

 

 

 

Materiāls: poliamīds, poliesteris, mikrofibra 

 

Produkta apkope: Izlasiet produkta etiķeti. Nelietojiet mīkstinātājus. Žāvēt zemā temperatūrā.   

 

 

 

 

Kods Nosaukums Izmērs Gultas izmērs 
1592 Turn Sheet 200x150 cm 90x120 cm 
1588 TurnSheet ar cilpam 200x150 cm 90x120 cm 
1583 Čiužinio uždalgalas 140 cm 90 cm 
1593 Čiužinio uždalgalas 200 cm 90 cm 
1594 Čiužinio uždalgalas 200 cm 105 cm 
1595 Čiužinio uždalgalas 200 cm 120 cm 
1587 Čiužinio uždalgalas 200 cm 90 cm 

 

 

Kods Komplektācija Izmēra Gultas izmērs 
1580 1583+1592 140x200 cm 90 cm 
1590 1593+1592 200x150 cm 90 cm 
1586 1588+1587 200x150 cm 90 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS ”Slaugivita” 

Dubijas iela 16, Šauļi, LT77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279 

e-mail: info@slaugivita.com, www.slaugivita.com, bezmaksas līnija 8 800 00225 
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