®

1

®

Reducera
Skador

1

Den totala höjden på
sängen och madrassen
är i lägsta läget 15 cm.
Ett fall ur sängen blir en
rullning – skaderisken
är nästan helt
eliminerad.

TEKNISK SPECIFIKATION
Dimensioner:
Madrassyta:
Viktkapacitet:
Max brukarvikt:
Med madrassvikt om 10kg

2

92 x 224cm
90 x 200cm
180kg
170kg

Lyftområde: (excl. mattress)
Funktioner:

Artikelnummer:
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7,1cm - 64cm
Justerbara sektioner för ryggoch benläge. AntiTrendelenburg, Trendelenburg
NSB-0-FL1-100

Reducera
Arbetsbelastning

Reducerar
arbetsbelastning och
ansträngningen för
personalen då mindre
övervakning
krävs.

Hantera
Risker

Kvalitetssäkra din
organisation genom att
begränsa brukarens
och personalens
exponering för
risker.

F LO O R B E D ® 1 E G E N S K A P E R

Totalhöjd 15 cm
tillsammans med
Lowmatt™lågprofilsmadrass

Inga kablar som släpar

Fullhöjd för vårdgivaren

Undanlagda hjul

Justerbara rygg- och
bensektioner

Madrassytan har en
höjd på bara 7,1 cm –
jämförbart med en tennisboll

F LO O R B E D ® 1 T I L L B E H Ö R

Integrerade
sidostycken av mjukt
material

Handtag för att
assistera sängmobiliteten

Stödhandtag för att
assistera
sängmobiliteten

Säkerhetsmatta, 22 cm.
hög. Ger samma höjd
som FloorBed® med en
15 cm. madrass

Mjuka skydd för
huvud- och fotändan
på sängen reducerar
risken för skada

Säkerhetsöverdrag
reducerar risken för
intrassling då sängens
mekanism är skyddad

FloorBed 1® Kan
demonteras och ställas i ett
transportrack för enkel
förflyttning och lagring

Roterande
sänghandtag för extra
stöd vid rörelser
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4

Varför FloorBed® ?
FloorBed 1®

Vårdsängar och andra låga sängar

7cm

20-35cm

När skall FloorBed 1® användas?

Om brukaren:

n Riskerar att falla ur
sängen

n Har okontrollerade
rörelser

n Har svårigheter med att
lyfta benen, har svårt att
ta sig i och ur sängen
och om brukaren har
svårt att röra sig i sängen
Då är användning av
FloorBed® påkallat.

Skaderisker vid
fall från säng

Huvudskada
Brutna nyckelben

Brutna armar
Höftskada/
höftfraktur
Benskador

5
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Fallstudier

REDUCERA FALL
Identifierad svårighet/problem:
Tom är en 92 år gammal man som
Tom’s
diagnostiserades med vaskulär demens 2011.
historia
Han har mycket dålig insikt i sin funktionsnivå och
dålig riskmedvetenhet. Vid användning av en
konventionell lågbädd med 20 cm. höjd upplever Tom frekventa och
livliga hallucinationer och verkar rädd för att falla från ett flygplan eller
en båt. Trots dessa hallucinationer försöker Tom fortfarande komma ur
sängen vid olämpliga tillfällen vilket resulterar i fall ur sängen.
Även med användning av en skyddsmatta orsakade dessa
fall blåmärken, skallskador och andra skador.

Efter insättande av FloorBed®:
Sedan han fick sängen har Tom inte
försökte komma ur sängen alls och har
därför inte fallit. Dessutom har det
rapporterats att Tom har varit mycket
lugnare hela dagen och natten och har
färre och mindre intensiva hallucinationer.
Toms fru tror att Tom känner sig mycket
säkrare och tryggare när de lämnas
ensamma vilket har lett till att han är mer
avslappnad och lugn.

REDUCERA SKADOR
Identifierad
svårighet/problem:
Ethel’s
Ethel är en 93 år gammal
historia
dam som fick diagnosen
demens för cirka sex år sedan. Hon
har mycket dålig medvetenhet om både personlig
risk och sin egna begränsade fysiska förmåga,
när hon är obevakad försöker hon ofta ta sig ur
sin låga standardsäng. Flera fall från sängen
har resulterat i skador såsom blåmärken,
skallskador och kontusioner.

Efter insättande av FloorBed®:
En FloorBed® tillhandahölls och även om Ethel fortsatte att falla
ur sängen var detta nu en rullning snarare än ett fall.
Det beslutades också att skapa en förlängning av sängen
genom att placera en standardhöjdsmadrass bredvid FloorBed®
vilket minskar sannolikheten för ytterligare skada. Fördelen med
madrassen på golvet var att när Ethel rullade ur sängen, rullade
hon ut på en lika mjuk och vadderad yta. En annan betydande
fördel var att överföringen tillbaka till sängen var mycket snabb
och lätt då vårdarna kan använda glidlakan, vilket eliminerar
behovet av en personlyft eller annan lyftanordning.
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