Solo Éngangsprodukter

Produkter til kortvarig anvendelse
Spredningen af multiresistente bakterier
(MRB) inden for sundhedsplejen, samt den
stigende efterspørgsel efter éngangsprodukter,
har ført til produktionen af Solo – et privat løftetilbehør til kortvarig anvendelse.
Det unikke ved Soloprodukterne, sammenlignet med vores almindelige løftetilbehør,
er, at de er fremstillet af et meget stærkt nonwoven-materiale. Solo RepoLagen er en
undtagelse, da dette produkt er fremstillet i et bomulds-/polyestermateriale. Samtlige
Soloprodukter tåler ikke vask og skal kasseres, når de bliver snavsede, eller når brugeren
ikke længere behøver dem. De er med andre ord beregnet til kortvarig anvendelse
til en enkelt bruger.
Udover, at produkterne er en effektiv løsning til at forhindre smittespredning,
er der også økonomiske og praktiske fordele, eftersom de ikke skal vaskes
og at produkterne dermed altid er tilgængeligt på afdelingen.
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1 Solo Høj RygTM

Solo Høj Ryg er et løftesejl, der passer
til de fleste brugere. Solo Høj Ryg
kan anvendes i alle forekommende
løftesituationer, eksempelvis til og fra
toilet eller mellem seng og kørestol.

2 Solo RepoLagenTM

Solo RepoLagen anvendes til at løfte
brugere, som er gledet ned i sengen, op,
eller til at vende sengeliggende brugere,
fx. for at vaske dem eller for at undgå
tryksår.

3 Solo Octo LøftedugTM

Solo Octo Løftedug er beregnet
til planløft med Likos planløfter
”Blæksprutten”. Blæksprutten er nem
at anvende oger værdsat på operationsog intensivafdelinger.
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4 Solo Løftedug 1800TM

Solo Løftedug 1800 er beregnet til
planløft med Likos Planløfter model
600 IVA. Planløfter model 600 IVA kan
også anvendes sammen med løftebånd,
der tåler vask, når der stilles ekstra store
krav til løftesituationen. Løftebåndene
placeres under brugeren, og det er ikke
nødvendigt at vende brugeren om på
siden.

5 Solo Multibånd

TM

Solo Multibånd anvendes som et
hjælpemiddel til at løfte og holde dele af
brugerens krop ved undersøgelse, pleje
og behandling. Solo Multibånd kan også
anvendes til at vende en bruger i sengen
samt støtte brugeren i sideleje.

6 Solo Oprejsningsvest TM

Solo Oprejsningsvest anvendes sammen
med ståliften Sabina til at løfte en bruger
fra siddende til stående position. Solo
Oprejsningsvest løfter bag om ryggen
og under armene. Den passer brugere,
som har behov for meget hjælp til at
rejse sig, men som herefter står stabilt
på benene.

7 Solobetræk til Ultra Løftebukser TM

Som tilbehør til Ultra Løftebukser fås
et éngangsbetræk. Betrækket trækkes
over Løftebuksen for at beskytte den
mod snavs.

Kontakt A.P Botved eller besøg www.liko.com for yderligere oplysninger om vores Soloprodukter.

Design and Quality by Liko in Sweden
Solo éngangsprodukter er medicinteknisk klasse 1 produkter.
Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485
om medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001.
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