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Siirtäminen

Asennonvaihto

Nostaminen

Mobilisointi
ja aktivointi

Hoitotoimenpiteet

Harjoittelu

Guldmann-nostoliinat – vaihtoehtojen runsaudensarvi
Oikeantyyppinen nostoliina takaa, että hoitotoimenpiteestä tulee tehokas ja turvallinen paitsi siirrettävälle,
myös hoitohenkilökunnalle, siirrettävän omanarvontuntoa unohtamatta.
Toimme markkinoille ensimmäisen kattonostimen
vuonna 1981, ja siitä lähtien olemme kehittäneet
tuotteitamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta.
Jatkuvan tuotekehityksemme tuloksena on syntynyt
uusia sovelluksia, innovatiivisia hankkeita, uudenlaisia
nostoliinoja ja niihin sopivia lisävarusteita.
Siirtämiseen – hoitoon – harjoituksiin
Kaikenlaisiin nostoihin, siirtoihin, hoitotoimenpiteisiin
ja harjoitteisiin.
Nostamiseen, kääntämiseen ja käsittelyyn tarkoitetut liinat
ovat tärkeä osa Guldmann-tuotevalikoiman nosto- ja
siirtovälineitä. Guldmannin liinoja käytetään monenlaisissa
hoitotehtävissä; niitä kaikkia yhdistää mukavuus ja toimenpiteiden sujuvuus. Käyttäjät hyötyvät näistä liinoista, oli sitten
kyse nostamisesta, kääntämisestä, harjoittelusta tai liikkuvuuden parantamisesta. Hoitohenkilöille nämä liinat ovat
jatkuvan työturvallisuuden tae.
Ihmiset ovat erilaisia
Samoin Guldmann-nostoliinat
Guldmann-nostoliinojen suunnittelussa on keskitytty
mukavuuteen, ihmisarvon huomioimiseen ja helppokäyttöisyyteen. Liinoja voidaan käyttää sekä nostoettä siirtolaitteiden kanssa.

Oikeantyyppisen ja -kokoisen liinan valitseminen vaikuttaa
ratkaisevasti siirtotapahtuman onnistumiseen.
Guldmannilla on kattava valikoima malleja, kokoja ja
materiaaleja lapsille, aikuisille, bariatrisille henkilöille ja
monenlaisiin erityistarpeisiin. Laajasta nostoliinojen ja
apuvälineiden valikoimastamme löytyy lähes rajattomasti
ratkaisuja kaikenlaisiin hoivatyön tilanteisiin.
Valitse oikea väri…
Helppo käyttää ja ymmärtää.				
		
Guldmann ABC -liinat ovat helppokäyttöisiä ja niiden käyttötarkoitus on helppo ymmärtää. Käyttötarkoitus osoitetaan
värikoodeilla: aktivoivat liinamallit ovat punaisia (A, Active),
perusmallit vihreitä (B, Basic) ja erityistarpeisiin suunnitellut
mallit sinisiä (C, Custom). Vihreä väri edustaa yleiskäyttöistä
nostoliinaa, jota useimmat potilaat käyttävät. Punainen väri
tarkoittaa, että hoitajan on kiinnitettävä erityishuomiota
potilaan toimintakykyyn ennen käyttöä. Sininen väri osoittaa,
että nostoliina on tarkoitettu erityiskäyttöön.
Guldmann-liinoihin on tehty värilliset lenkit, jotka helpottavat
työskentelyä entisestään. Värien tarkoituksena on helpottaa
tiedonvaihtoa, kun hoitajat jakavat nosto-, siirto- ja mobilisointitehtäviä keskenään. Lenkin värin valinta riittää; tämä
säästää aikaa ja auttaa varmistamaan, että nostoliina kiinnitetään kunnolla ja vakaasti potilaalle.
Tarvitsetko apua oikean nostoliinan valinnassa?
Sivustollamme www.guldmann.com on Guldmann-nostoliinojen ohjekirja. Voit myös soittaa kokeneelle ja osaavalle henkilökunnallemme, joka jakaa mielellään neuvoja ja ideoita.
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Aktivointi

AKTIVOINTI

Tuotteen kuvaus
Active Micro -nostoliina on tarkoitettu
istuma-asennossa olevan henkilön
siirtämiseen. Sitä käytetään etenkin
wc- ja hygieniatehtävissä.

Polyesteri
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL
2XL

284031
284041
284051
284061
284071
284081

Nostokapasiteetti

255 kg

Active Micro

Liina tukee ylävartaloa (lantiosta lapaluihin asti), ja se kiinnitetään rinnan ja
yläreisien ympärille. Tukihihnat kiristyvät
automaattisesti varsinaisen noston
aikana.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylävartalon,
lantioiden ja reisien toimintakyky on
rajoittunut. Sopii myös potilaille, joilla
on lihasspasmeja.
Hoitotehtävät
• Wc-käynnit ja hygienia
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Suolen tyhjennys
• Siirto vuoteesta tuoliin

Nostoliina on muotoilultaan avoin, mikä
helpottaa esimerkiksi pukemista liinaa
käytettäessä. Tämä malli on suunniteltu
tilanteisiin, joissa on tärkeää, että liina
on helppo ottaa käyttöön ja irrottaa.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

6

L1

L2

XS

Mittayksikkö on cm

Kids

Kids

4-6

6 - 10

10 -14

S

M

L

XL

2XL

3XL

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

L1

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

95 - 102

95 - 102

95 - 102

45 - 49

48 - 52

L2

55 - 90

60 - 95

65 - 100

70 - 105

75 - 110

80 - 120

90 - 130

100 - 140 110 - 150

54 - 58

AKTIVOINTI

Polyesteri

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen

Koko

Tuotenro

Tuotenro

Kids 4-6
Kids 6-10
Kids 10-14
XS
S
M
L
XL
2XL

281001
281011
281021
281531
281541
281551
281561
281571
281581

281535
281545
281555
281565
281575
281585

Nostokapasiteetti

255 kg

205 kg

Active Micro Plus

Tuotteen kuvaus
Active Micro Plus -nostoliina on tarkoitettu istuma-asennossa olevan
henkilön siirtämiseen. Sitä käytetään
etenkin wc- ja hygieniatehtävissä.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylävartalon,
lantioiden ja reisien toimintakyky on
rajoittunut.

Liina tukee ylävartaloa (lantiosta
lapaluihin asti), ja se kiinnitetään
rinnan ja yläreisien ympärille. Joustava
tukihihna voidaan säätää käyttäjän
mukaan.

Hoitotehtävät
• Wc-käynnit ja hygienia
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Suolen tyhjennys
• Siirto vuoteesta tuoliin

Nostoliina on muotoilultaan avoin,
mikä helpottaa esimerkiksi pukeutumista liinaa käytettäessä. Se on
suunniteltu tilanteisiin, joissa on
erityisen tärkeää, että liina on helppo
ottaa käyttöön ja irrottaa.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L1

L2

XS

Mittayksikkö on cm

Kids

Kids

4-6

6 - 10

10 -14

S

M

L

XL

2XL

3XL

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

L1

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

95 - 102

95 - 102

95 - 102

45 - 49

48 - 52

L2

55 - 90

60 - 95

65 - 100

70 - 105

75 - 110

80 - 120

90 - 130

100 - 140 110 - 150

54 - 58
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AKTIVOINTI

Polyesteri

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen

Koko

Tuotenro

Tuotenro

Kids 4-6
Kids 6-10
Kids 10-14
XS
S
M
L
XL
2XL

283001
283011
283021
283031
283041
283051
283061
283071
283081

Nostokapasiteetti

255 kg

Active Trainer

Tuotteen kuvaus
Active Trainer -kävelyliina on tarkoitettu
henkilöille, joiden jalat kantavat, mutta
tasapaino tuottaa ongelmia.
Active Trainer -liina auttaa pysymään
pystyasennossa ja antaa tukea
henkilön kävellessä.
Liina tukee rintakehää ja yläselkää
Hihnat tukevat lantiota ja estävät
käyttäjää luiskahtamasta ulos liinasta.

283555
283565

Tätä kävelyliinaa käytetään varhaiseen
mobilisointiin. Se antaa käyttäjälle ja
hoitajalle tukea ja varmuutta tasapainoharjoitteluun: vuoteen reunalla
istumiseen, seisomaan nousemiseen
ja kävelemiseen.
Gait Trainer Disposable on tämän liinan
käyttäjäkohtainen versio, jonka rakenne
on hiukan erilainen, mutta käyttötarkoitus täsmälleen sama.
Käyttötarkoitus
Henkilöille, joiden jalat kantavat, mutta
tasapaino on heikentynyt. Kävelyharjoitteluun. Tuettuun seisomiseen ja pystyasentoihin. Varhaiseen mobilisointiin.

205 kg

Hoitotehtävät
Siirtymisasennot
• Tasapaino seistessä
• Seisominen: reaktiot, refleksit
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Suojaheijasteet
• Painon siirtäminen
• Kävelyharjoittelu
• Harjoitteet portailla, askelmilla,
reunakiveyksillä
• Osittainen painonkestävyys
• Kevennetty kävelyharjoitus
juoksumatolla
• Arkiaskareiden tukeminen
•

Nostoliinojen kokotaulukko		

K

8

L1

L2

L2

Kids

Kids

4-6

Kids

6 - 10

10 -14

55 - 90

60 - 95

65 - 100

XS

70 - 105

Mittayksikkö on cm
S

75 - 110

M

80 - 120

L

90 - 130

XL

2XL

100 - 140 110 - 150

3XL

AKTIVOINTI

Gait Trainer

Koko

Tuotenro

Tuotteen kuvaus
Gait Trainer on kävelyliina henkilöille,
joiden jalat kantavat, mutta tasapainon
ylläpidossa on vaikeuksia. Gait Trainer
tukee ja antaa turvallisuudentunnetta.

S
M
L
XL
2XL

283241
283251
283261
283271
283281

Gait Trainer antaa tarvittavaa tukea
kävelyyn ja auttaa käyttäjää pysymään
pystyasennossa.

Nostokapasiteetti

255 kg

Spacer
Comfort

Liina tukee ylävartaloa, ja jalkatuet
lisäävät harjoitusten turvallisuutta.
Gait Trainer-liinaa käytetään varhaiseen
mobilisointiin, tasapainoharjoitteluun,
erilaisiin seisomis- ja istumisharjoituksiin sekä kävelyharjoituksiin. Se antaa
varmuutta ja turvallisuuden tunnetta
sekä käyttäjälle että hoitajalle.
Tämä liina on suunniteltu käytettäväksi
yhdessä Guldmann Trainer Module
-harjoitusmoduulin kanssa, joka on
saatavana GH3+ -nostolaitteen lisävarusteena. Harjoitusmoduulin avulla
voidaan käyttää nostolaitetta keventämään painoa potilaan kuntoutus- ja
harjoitteluohjelman aikana.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joiden tasapaino on
heikentynyt, mutta jalat kantavat.
Kävelyharjoitteluun, seisomiseen ja
pystyasennon tukemiseen sekä
liikkuvuuden parantamiseen.
Hoitotehtävät
• Siirtymisasennot
• Tasapaino seistessä.
• Seisominen: reaktiot, refleksit
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Suojaheijasteet
• Painon siirtäminen
• Kävelyharjoittelu
• Harjoitteet portailla, askelmilla,
reunakiveyksillä
• Osittainen painon kannattelu
• Kevennetty kävelyharjoitus
juoksumatolla
• Arkiaskareiden tukeminen

Nostoliinojen kokotaulukko		

K
L1

L2

Kids

L2

Kids

Kids

4-6

6 - 10

10 -14

55 - 90

60 - 95

65 - 100

XS

70 - 105

Mittayksikkö on cm
S

75 - 110

M

80 - 120

L

90 - 130

XL

2XL

100 - 140 110 - 150

3XL
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Perusmallit

PERUSMALLIT

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Koko

Tuotenro

Tuotenro

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

270031
270041
270051
270061
270071
270081
270091x)

270133
270143
270153
270163
270173
270183

Nostokapasiteetti

255 kg
500 kg x)

255 kg

Basic Basic

Tuotteen kuvaus
Basic Basic on yleiskäyttöinen nostoliina, joka soveltuu monentyyppisille
käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee koko kehoa,
paitsi päätä.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta tarvitsevat apua
istuma-asennossa siirtymiseen.
Nostoihin ja siirtoihin kaikilta kalusteilta
ja tasoilta.

Tämä liina sopii henkilöille, jotka
pystyvät kannattelemaan päätä,
mutta ylä- tai alavartalon toimintakyky
on rajoittunut. Sitä voidaan käyttää
sekä istuma- että makuuasennosta –
esimerkiksi vuoteelta tai pyörätuolilta. Basic Basic -liina on suunniteltu
yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu
useimpiin nostotehtäviin.

Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Alapesumahdollisuus

Basic Basic -nostoliinoille on useita
materiaalivaihtoehtoja. Verkkomalli
sopii kylvetykseen. Molemmat materiaalityypit ovat kestäviä ja helppoja
käsitellä. Mukava kangas päästää
ilman kiertämään kehon ympäri ja
antaa erinomaisen tuen.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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PERUSMALLIT

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Koko

Tuotenro

Tuotenro

XS
S
M
L
XL
2XL

271031
271041
271051
271061
271071
271081

271133
271143
271153
271163
271173
271183

Nostokapasiteetti

255 kg

255 kg

Basic Low

Tuotteen kuvaus
Basic Low on yleiskäyttöinen alavartaloa tukeva nostoliina, joka soveltuu
monentyyppisille käyttäjille moniin
erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee
alaselkää ja lantionseutua. Käyttäjän
kädet ovat liinan ulkopuolella niin, että
hän pystyy itse osallistumaan siirtoon.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä ja ylävartaloa, mutta
tarvitsevat apua istuma-asennossa
siirtymiseen. Nostoihin ja siirtoihin
kaikilta kalusteilta ja tasoilta.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Vesiterapia
• Siirtymisen harjoitteleminen
liukulevyjen avulla
• Alapesumahdollisuus

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

12

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

PERUSMALLIT

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Polypropeeni
Käyttäjäkohtainen

Koko

Tuotenro

Tuotenro

Tuotenro

XS
S
M
L
XL
2XL

272031
272041
272051
272061
272071
272081

272133
272143
272153
272163
272173
272183

283631
283641
283651
283661
283671
283681

Nostokapasiteetti

255 kg

255 kg

205 kg

Basic High

Tuotteen kuvaus
Basic High on koko kehoa tukeva
nostoliina, joka soveltuu monentyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin
nostotilanteisiin. Liina tukee koko
kehoa, myös päätä.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joiden on vaikea kannatella
vartaloa ja jotka tarvitsevat tukea
istuma-asennossa siirtämiseen.
Nostoihin ja siirtoihin kaikilta
kalusteilta ja tasoilta.

Tämä liina sopii henkilöille, jotka eivät
pysty kannattelemaan päätä ja joiden
ylä- tai alavartalon toimintakyky on
rajoittunut. Sitä voidaan käyttää istumatai makuuasennosta, esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta. Basic
High -liina on suunniteltu yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu useimpiin
nostotehtäviin.

Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Vesiterapia
• Alapesumahdollisuus

Basic High -nostoliinoille on useita
materiaalivaihtoehtoja. Verkkomalli
sopii kylvetykseen. Molemmat materiaalityypit ovat kestäviä ja helppoja
käsitellä. Mukava kangas päästää
ilman kiertämään kehon ympäri ja
antaa erinomaisen tuen.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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PERUSMALLIT

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

275032
275042
275052
275062
275072

Nostokapasiteetti

255 kg

Basic Shell

Tuotteen kuvaus
Basic Shell -nostoliina on suunniteltu
nostamaan ja liikuttamaan ihmisiä,
joiden kyky kannatella päätä ja ylävartaloa on heikentynyt. Se tukee
koko vartaloa ja päätä niin, että
kädet ovat liinan ulkopuolella.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon
toimintakyky on rajoittunut. Nostamiseen istuma- tai makuuasentoon tai
siitä pois. Liinan voi jättää pyörätuoliin
tai anatomiseen istuimeen.

Liinaa voidaan käyttää istuma- tai
makuuasennosta, esimerkiksi lattialta,
vuoteesta tai pyörätuolilta. Liinan
voi jättää käyttäjän alle pyörätuoliin.
Basic Shell -liina on valmistettu
verkkomateriaalista, jota voidaan
käyttää uinti- ja pesutilanteissa (esim.
altaassa, ammeessa, suihkussa).

Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Kylvetys, ammeet, altaat
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit

Materiaali on kestävää ja helppoa
käsitellä. Mukava kangas päästää
ilman kiertämään kehon ympäri ja
antaa erinomaisen tuen.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

14

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

PERUSMALLIT

Tuotteen kuvaus
Basic Hammock -nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja liikuttamaan
ihmisiä, joiden motoriset toiminnot ovat
heikentyneet. Se tukee koko vartaloa,
paitsi päätä, ja antaa lisätukea lantiolle
ja reisille. Jos tarvitaan niska- tai päätukea, liinaan on tähän tarkoitukseen
saatavana tyyny, joka tukee päätä.
Basic Hammock -malli sopii erityisesti
henkilöille, joiden reisien täytyy olla
neutraalissa asennossa.

Polyesteri
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

274031
274041
274051
274061
274071

Nostokapasiteetti

255 kg

Basic Hammock

Tätä liinaa käytetään nostamaan
henkilö makuuasentoon tai siitä pois
(vuoteella, lattialla jne.), sekä istumaasentoon tai siitä pois. Tämä liina
sopii useimmille käyttäjille, ja lisäksi se
soveltuu tilanteisiin, joissa jalkahihnat
kiinnitetään lomittain kummankin jalan
alle – kun nostetetaan esimerkiksi henkilöä, jonka toinen tai molemmat jalat
on amputoitu, sekä silloin, kun tarvitaan
erillistä jalkatukea potilaalle, jonka
raajat ovat erityisen herkkiä paineelle.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joiden vartalon hallinta
on heikentynyt. Nostoihin makuu- tai
istuma-asentoon tai siitä pois, sekä
yleiseen siirtämiseen, kun tarvitaan
lisätukea reisien alueelle.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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PERUSMALLIT

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen

Koko

Tuotenro

Tuotenro

Tuotenro

XS
S
M
L
XL
2XL

277031
277041
277051
277041
277051

277032
277042
277052
277062
277072
277082

277035
277045
277055
277065
277075
277085

255 kg

255 kg

255 kg

Nostokapasiteetti

Basic Comfort High

Tuotteen kuvaus
Basic Comfort High -nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja liikuttamaan
ihmisiä, joiden kyky kannatella päätä ja
ylävartaloa on heikentynyt. Liina tukee
koko vartaloa ja päätä; säädettävä
päätuki voidaan kääntää pois tieltä,
jos sitä ei tarvita. Liinan alaosassa on
pehmustettu vuoraus, joka antaa lisätukea lantionseudulle. Jalkahihnoihin
on lisätty kaksi punaista lenkkiä, joiden
avulla käyttäjän reidet pysyvät neutraalissa asennossa. Näitä hihnoja voidaan
käyttää myös hygieniatoimien aikana
tekemään tilaa hoidettavan henkilön
jalkojen väliin.
Tätä mallia käytetään nostamaan
henkilö makuuasentoon tai siitä pois
(vuoteella, lattialla jne), sekä istumaasentoon tai siitä pois.

Basic Comfort High -liinan verkkomateriaali sopii kylvettämiseen.
Käyttötarkoitus
Henkilöille, joiden pään ja vartalon
hallinta on heikentynyt (ja siihen
liittyy vartaloa ja päätä kannattavien
lihasten heikkoutta). Nostoihin
makuu- tai istuma-asentoon tai siitä
pois, sekä yleiseen siirtämiseen, kun
tarvitaan lisätukea reisien alueelle.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Vesiterapia

Tämä liina sopii useimmille käyttäjille, ja lisäksi se soveltuu tilanteisiin,
joissa jalkahihnat kiinnitetään lomittain
kummankin jalan alle – kun nostetetaan
esimerkiksi henkilöä, jonka toinen tai
molemmat jalat on amputoitu, sekä
silloin, kun tarvitaan erillistä jalkatukea
henkilölle, jonka raajat ovat erityisen
herkkiä paineelle.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

16

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

Mallit erityistarpeisiin

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

295031
295041
295051
295061
295071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On

Tuotteen kuvaus
Yleiskäyttöinen Sit-On-nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja siirtämään
käyttäjiä, joiden on voitava jäädä
istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä
ja selkää, mutta kädet voivat jäädä
liinan ulkopuolelle. Tämä malli on
valmistettu yhdestä kappaleesta
niin, että potilas voi istua liinan
päällä siirron jälkeen.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joita kuljetetaan istumaasennossa ja joiden alle liina jätetään
pyörätuoliin. Henkilöille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli,
mutta joilla saattaa olla toimivat
yläraajat ja mahdollisuus osallistua
siirtoihin. Kädet jäävät liinan ulkopuolelle. Mukautettuun pyörätuoliin tai
henkilöille, joita on nostettava usein.

Liina on tarkoitettu henkilön nostamiseen vuoteelta tai pyörätuolilta
istuma-asentoon tai siitä pois. Se
sovitetaan paikalleen henkilön ollessa
makuuasennossa ja voidaan jättää
istuimeen tämän istuessa.

Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On-liinojen valikoimassa on
useita kokoja. Liina on valmistettu
hengittävästä materiaalista, joka
päästää ilman kiertämään potilaan
kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

18

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On High -nostoliina on suunniteltu
nostamaan ja siirtämään käyttäjiä,
joiden on voitava jäädä istumaan
liinan päälle. Se tukee reisiä, selkää ja
päätä, mutta kädet voivat jäädä liinan
ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu
yhdestä kappaleesta niin, että potilas
voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

296031
296041
296051
296061
296071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On High

Liina on tarkoitettu henkilön nostamiseen vuoteelta tai pyörätuolilta
istuma-asentoon tai siitä pois. Se
sovitetaan paikalleen henkilön ollessa
makuuasennossa ja voidaan jättää
istuimeen tämän istuessa.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joita kuljetetaan istumaasennossa ja joiden alle liina jätetään
pyörätuoliin. Henkilöille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli,
mutta joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet jäävät liinan ulkopuolelle.
Mukautettuun pyörätuoliin tai henkilöille,
joita on nostettava usein.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On High -liinojen valikoimassa
on useita kokoja. Liina on valmistettu
hengittävästä materiaalista, joka
päästää ilman kiertämään potilaan
kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On II -nostoliina on suunniteltu
nostamaan ja siirtämään käyttäjiä,
joiden on voitava jäädä istumaan
liinan päälle. Se tukee reisiä ja
selkää, ja se on suunniteltu estämään
reisien kiertyminen sisäänpäin
nostojen aikana.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

297031
297041
297051
297061
297071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On II

Liinaa käytetään nostamaan henkilö
vuoteelta tai pyörätuolilta istumaasentoon tai siitä pois, mutta se
sovitetaan paikalleen makuulla. Liina
voidaan jättää tuoliin käyttäjän alle.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi,
että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen istumiseen.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On II -liinojen valikoimassa on
useita kokoja. Liina on valmistettu
hengittävästä materiaalista, joka
päästää ilman kiertämään potilaan
kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

20

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On High II -nostoliina on suunniteltu
nostamaan ja siirtämään käyttäjiä,
joiden on voitava jäädä istumaan liinan
päälle. Päätukea voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan, ja tarvittaessa
sen voi kääntää pois tieltä käyttäjän
istuessa pyörätuolissa. Liina tukee
reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen
sisäänpäin nostojen aikana.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

298031
298041
298051
298061
298071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On High II

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. ylipainon vuoksi.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Liinaa käytetään nostamaan henkilö
istuma-asentoon vuoteesta sekä
siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois,
mutta se sovitetaan paikalleen makuuasennossa. Liina voidaan jättää tuoliin
käyttäjän alle.
Sit-On High II -liinojen valikoimassa
on useita kokoja. Liina on valmistettu
hengittävästä materiaalista, joka päästää ilman kiertämään potilaan kehon
ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja
kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Custom Amputee -nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja siirtämään
henkilöitä, joilta on amputoitu toinen tai
molemmat jalat polvinivelen yläpuolelta,
sekä nostamaan henkilöitä, joiden
molemmat jalat on poistettu kokonaan.
Amputee-malli tukee koko vartaloa
lapaluita myöten, ja siinä on vuoraus,
joka antaa lisätukea lantionseudulle.

Polyesteri
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

290031
290041
290051
290061
290071

Nostokapasiteetti

255 kg

Custom Amputee

Liinaa käytetään henkilön siirtämiseen
istuma- tai makuuasennosta esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta.
Jos henkilö on makuulla eikä pysty
kunnolla kannattelemaan päätä,
nostamisen apuna on käytettävä
Guldmann-päätukea.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, joilta on amputoitu toinen tai
molemmat jalat polvinivelen yläpuolelta.
Henkilöille, joiden molemmat jalat on
amputoitu kokonaan. Nostamiseen
istuma- tai makuuasennosta.
Hoitotehtävät
• Siirtäminen istualtaan
• Siirtäminen vuoteelta tai
paareilta tuoliin
• Siirtäminen vuoteelta tai
paareilta pyörätuoliin
• Siirtäminen vuoteelta tai
paareilta suihkutuoliin
• Lattialta nostamiseen, jos henkilön
toinen tai molemmat jalat on
amputoitu polven yläpuolelta

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

22

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On Comfort -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä,
joiden on voitava jäädä istumaan liinan
päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja
se on suunniteltu estämään reisien
kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Spacer
Comfort
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

293031
293041
293051
293061
293071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On Comfort

Liinaa käytetään nostamaan henkilö
vuoteelta tai pyörätuolilta istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan
paikalleen makuulla. Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi noston aikana,
ja sen voi jättää käyttäjän alle tuoliin.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka ovat liinan päällä
pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi
tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen
istumiseen. Kangas auttaa estämään
kuumuuden muodostumista ja sopii
herkälle iholle.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On Comfort -mallin valikoimassa on
useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu Spacer-materiaalista. Materiaali
on kestävää, helposti käsiteltävää ja
erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä
materiaali päästää ilman kiertämään
siirrettävän kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen
riski pienenee.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On Comfort High -nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja siirtämään
käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Päätukea voidaan
säätää käyttäjän tarpeen mukaan, ja
tarvittaessa sen voi kääntää pois tieltä
käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Liina
tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on
suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Spacer
Comfort
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

294031
294041
294051
294061
294071

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On Comfort High

Liinaa käytetään nostamaan henkilö
istuma-asentoon vuoteesta sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois, mutta
se sovitetaan paikalleen makuulla.
Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi
noston aikana ja sen voi jättää käyttäjän
alle tuoliin.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi,
että käytössä on erikoisvarusteltu
pyörätuoli, joka on tarkoitettu pidempiaikaiseen istumiseen. Kangas auttaa
estämään kuumenemista ja sopii
herkälle iholle.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On Comfort High -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja
se on valmistettu spacer-materiaalista.
Materiaali on kestävää, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista.
Hengittävä materiaali päästää ilman
kiertämään potilaan kehon ympäri,
jolloin kuumuuden ja kosteuden
muodostumisen riski pienenee.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

24

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Tuotteen kuvaus
Sit-On Comfort High Hygiene -nostoliinan pohjassa on leveä aukko, josta
on apua wc-käynneissä ja pesutoimissa.

Spacer
Comfort
Koko

Tuotenro

XS
S
M
L
XL

294131
294141
294151
294161
294171

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On Comfort High Hygiene

Liina tukee reisiä, selkää ja päätä,
ja se on suunniteltu estämään reisien
kiertyminen sisäänpäin nostojen
aikana. Säädettävää päätukea
voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Käyttötarkoitus
Siirtoihin vuoteesta erilaisille
wc-istuimille. Liinan voi jättää potilaan
alle wc-käyntien aikana. Sitä EI OLE
suositeltavaa jättää käyttäjän alle
pyörätuoliin, koska liinassa olevan
aukon ympärys aiheuttaa painehaavojen riskin.
Hoitotehtävät
Siirto vuoteesta wc-istuimelle

•

Hygienialiinaa käytetään nostamaan
henkilö istuma-asentoon vuoteesta
sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä
pois, mutta se sovitetaan paikalleen
makuulla.
Sit-On Comfort High Hygiene -mallin
valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacermateriaalista. Materiaali on kestävää,
helposti käsiteltävää ja erityisen
mukavan tuntuista. Hengittävä
materiaali päästää ilman kiertämään
potilaan kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen
riski pienenee.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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Lapset

LAPSET

Tuotteen kuvaus
Lapsille tarkoitettu Active Vest – Kids
-kävelyliina auttaa pysymään pystyasennossa ja antaa tukea kävelyyn.

Polyesteri
Koko

Tuotenro

2-4
4-6
6-10
10-16

2831000
283101
283111
283121

Nostokapasiteetti

Active Vest – Kids

Pediatrinen nostoliina tukee lapsen
ylävartaloa ja lantionseutua, auttaa
seisomisessa sekä kävely-, seisomisja tasapainoharjoituksissa sekä leikkimisessä. Antaa varmuutta ja turvaa
sekä lapselle että hoitajalle.

100 kg

Nostoliinojen kokotaulukko		

K
L1

L2

Kids

L2

Kids

Kids

Kids

2-4

4-6

6 - 10

10 -16

46 - 54

50 - 65

51 - 72

56 - 75

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka pystyvät kannattelemaan
päätä, mutta tasapainossa ja keskivartalon hallinnassa on vaikeuksia.
Lapsille, joiden jalat kantavat. Tukee
pystyasennossa ja tasapainossa
pysymistä sekä liikkumista.
Hoitotehtävät
• Siirtymisasennot
• Tasapaino seistessä.
• Seisominen: reaktiot, refleksit
• Suojaheijasteet
• Painon siirtäminen
• Kävelyharjoittelu
• Portaat, askelmat, reunakiveykset
• Osittainen painonkannattelu
• Kevennetty kävelyharjoitus
juoksumatolla
• Leikkiminen ja aktiviteetit

Mittayksikkö on cm

27

LAPSET

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Koko

Tuotenro

Tuotenro

4-6
6-10
10-14

270001
270011
270021

270103
270113
270123

Nostokapasiteetti

255 kg

255 kg

Basic Basic – Kids

Tuotteen kuvaus
Basic Basic – Kids on yleiskäyttöinen
nostoliina, joka soveltuu monentyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin
nostotilanteisiin. Liina tukee koko
kehoa, paitsi päätä. Liinan sisällä on
vyö, joka antaa lisätukea ja -turvaa.
Tämä pediatrinen nostoliina soveltuu
lasten nostamiseen, siirtämiseen ja
asentohoitoon. Sopii lapsille, jotka
pystyvät kannattelemaan päätä, mutta
ylä- tai alavartalon toimintakyky on
rajoittunut. Liinaa voidaan useimmiten
käyttää nostoihin ja siirtoihin istuma- tai
makuusentoon ja takaisin – esimerkiksi
vuoteelta tai pyörätuolilta – kun lapsen
päätä ei tarvitse tukea.

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka pystyvät kannattelemaan
päätä, mutta tarvitsevat apua istumaasennossa siirtymiseen. Nostoihin ja
siirtoihin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Alapesumahdollisuus

Basic Basic – Kids -liinojen valikoimassa on useita kokoja ja materiaaleja.
Verkkomalli sopii myös peseytymistilanteisiin. Molemmat materiaalityypit
ovat kestäviä ja helppoja käsitellä.
Mukava kangas päästää ilman
kiertämään kehon ympäri ja antaa
erinomaisen tuen.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

28

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

LAPSET

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Polypropeeni
Käyttäjäkohtainen

Koko

Tuotenro

Tuotenro

Tuotenro

4-6
6-10
10-14

272001
272011
272021

272103
272113
272123

283611

Nostokapasiteetti

255 kg

255 kg

205 kg

Basic High – Kids

Tuotteen kuvaus
Basic High – Kids on yleiskäyttöinen
nostoliina, joka soveltuu monentyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin
nostotilanteisiin. Liina tukee koko
kehoa, myös päätä. Liinan sisällä on
vyö, joka antaa lisätukea ja -turvaa.
Tämä liina sopii lapsille, jotka eivät
pysty kannattelemaan päätä ja joiden
ylä- tai alavartalon toimintakyky on
rajoittunut. Sitä voidaan käyttää istumatai makuuasennosta, esimerkiksi
lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta.
Basic High – Kids -liinojen valikoimassa
on useita kokoja ja materiaaleja.
Verkkomalli malli sopii myös peseytymistilanteisiin. Kaikki materiaalit
ovat kestäviä ja helppoja käsitellä.
Mukava kangas päästää ilman
kiertämään kehon ympäri ja antaa
erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus
Lapsille, joiden on vaikea kannatella
päätä ja vartaloa ja jotka tarvitsevat
tukea istuma-asennossa siirtämiseen.
Basic High – Kids -malli on suunniteltu
yleiskäyttöiseksi nostoliinaksi, joka
sopii useimpiin nostotilanteisiin kaikilta
kalusteilta ja tasoilta.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Vesiterapia

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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LAPSET

Tuotteen kuvaus
Yleiskäyttöinen Sit-On – Kids -nostoliina
on suunniteltu nostamaan ja siirtämään
lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja
selkää, mutta kädet voivat jäädä liinan
ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu
yhdestä kappaleesta niin, että lapsi
voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

295001
295011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On – Kids

Tämä pediatrinen liina on suunniteltu
nostamaan lapsi istuma-asentoon ja
takaisin vuoteelta tai pyörätuolista.
Se sovitetaan paikalleen lapsen ollessa
makuuasennossa ja jätetään lapsen
alle tämän istuessa.

Käyttötarkoitus
Lapsille, joita kuljetetaan istumaasennossa ja joiden alle liina jätetään
pyörätuoliin. Lapsille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta
joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja
mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet
voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Soveltuu erikoisvarusteltuun pyörätuoliin tai
lapsille, joita on nostettava usein.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Liina on valmistettu hengittävästä
polyesteriverkosta, joka päästää
ilman kiertämään kehon ympäri.
Tämä vähentää kuumuuden ja
kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

30

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

LAPSET

Tuotteen kuvaus
Sit-On High – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia,
joiden on voitava jäädä istumaan liinan
päälle. Se tukee reisiä, selkää ja päätä,
mutta kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu yhdestä
kappaleesta niin, että lapsi voi istua
liinan päällä siirron jälkeen.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

296001
296011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On High – Kids

Tämä pediatrinen liina on suunniteltu
nostamaan lapsi istuma-asentoon ja
takaisin vuoteelta tai pyörätuolista.
Se sovitetaan paikalleen lapsen ollessa
makuuasennossa ja jätetään lapsen
alle tämän istuessa.

Käyttötarkoitus
Lapsille, joita kuljetetaan istumaasennossa ja joiden alle liina jätetään
pyörätuoliin. Lapsille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta
joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja
mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet
voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Soveltuu erikoisvarusteltuun pyörätuoliin tai
lapsille, joita on nostettava usein.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On High – Kids -liina on valmistettu
hengittävästä verkkomateriaalista,
joka päästää ilman kiertämään kehon
ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja
kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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LAPSET

Tuotteen kuvaus
Sit-On II – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia,
joiden on voitava jäädä istumaan liinan
päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja se
on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

297001
297011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On II – Kids

Liinaa käytetään nostamaan lapsi
istuma-asentoon vuoteesta sekä
siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois,
mutta se sovitetaan paikalleen
makuulla. Liina voidaan jättää
tuoliin lapsen alle.

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi,
että käytössä on erikoisvarusteltu
pyörätuoli pidempiaikaiseen
istumiseen.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Tämä pediatrinen liina on valmistettu
hengittävästä verkkomateriaalista,
joka päästää ilman kietämään kehon
ympäri. Tämä vähentää kuumenemista
ja kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

32

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

LAPSET

Tuotteen kuvaus
Sit-On High II – Kids -liina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä,
joiden on voitava jäädä istumaan liinan
päälle. Päätukea voidaan säätää lapsen
tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen
voi kääntää pois tieltä lapsen istuessa
pyörätuolissa. Liina tukee reisiä, selkää
ja päätä, ja se on suunniteltu estämään
reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen
aikana.

Polyesteri
Verkko
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

298001
298011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On High II – Kids

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi,
että käytössä on erikoisvarusteltu
pyörätuoli pidempiaikaiseen
istumiseen.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Tätä pediatrista liinaa käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai pyörätuolista
istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se
sovitetaan paikalleen makuulla. Liina
voidaan jättää tuoliin lapsen alle.
Sit-On High II – Kids -liina on valmistettu hengittävästä verkkomateriaalista,
joka päästää ilman kiertämään kehon
ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja
kosteuden muodostumista.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

33

LAPSET

Tuotteen kuvaus
Sit-On Comfort – Kids -nostoliina on
suunniteltu nostamaan ja siirtämään
lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja
selkää, ja se on suunniteltu estämään
reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen
aikana.

Spacer
Comfort
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

293001
293011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On Comfort – Kids

Tätä pediatrista liinaa käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai pyörätuolista
istuma-asentoon tai siitä pois, mutta
se sovitetaan paikalleen makuulla.
Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi
noston aikana ja sen voi jättää käyttäjän
alle tuoliin.

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka ovat liinan päällä
pitkiä aikoja esim. erikoisvarustellussa
pyörätuolissa. Kangas auttaa estämään
kuumuuden muodostumista ja sopii
herkälle iholle.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On Comfort – Kids -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja
se on valmistettu spacer-materiaalista.
Materiaali on kestävää, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista.
Hengittävä materiaali päästää ilman
kiertämään potilaan kehon ympäri,
jolloin kuumuuden ja kosteuden
muodostumisen riski pienenee.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K

34

L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58

LAPSET

Tuotteen kuvaus
Sit-On Comfort High – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja
siirtämään lapsia, joiden on voitava
jäädä istumaan liinan päälle. Liina
tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se
on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Spacer
Comfort
Koko

Tuotenro

4-6
6-10

294001
294011

Nostokapasiteetti

255 kg

Sit-On Comfort High – Kids

Päätukea voidaan säätää lapsen
tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen
voi kääntää pois tieltä lapsen istuessa
pyörätuolissa. Tätä pediatrista liinaa
käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai
pyörätuolista istuma-asentoon tai siitä
pois, mutta se sovitetaan paikalleen
makuulla. Liina on suunniteltu erityisen
mukavaksi noston aikana ja sen voi
jättää lapsen alle tuoliin.

Käyttötarkoitus
Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä
aikoja esim. erikoisvarustellussa pyörätuolissa. Kangas auttaa estämään
kuumuuden muodostumista ja sopii
herkkäihoisille lapsille.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta pyörätuoliin
• Nostaminen lattialta
• Siirto matolle, hoitopöydälle

Sit-On Comfort High – Kids -mallin
valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacermateriaalista. Materiaali on kestävää,
helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali
päästää ilman kiertämään potilaan
kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja
kosteuden muodostumisen riski
pienenee.

Nostoliinojen kokotaulukko		
Kids

K
L

Kids

Kids

XS

Mittayksikkö on cm
S

M

L

XL

2XL

3XL

4-6

6 - 10

10 -14

K

45 - 60

55 - 70

68 - 80

75 - 82

80 - 87

85 - 92

90 - 97

95 - 102

95 - 102

95 - 102

L

25 - 30

28 - 35

33 - 38

33 - 37

36 - 40

39 - 43

42 - 45

45 - 49

48 - 52

54 - 58
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Bariatria

BARIATRIA

Koko
L/XL
XL/2XL
2XL/3XL
3XL
4XL
5XL
Nostokapasiteetti

Polyesteri

Polyesteri/Puuvilla
Käyttäjäkohtainen

Tuotenro

Tuotenro
283672
283682
283692

2720913
2720914
2720916
500 kg

350 kg

Basic High – Bariatric

Tuotteen kuvaus
Basic High – Bariatric -nostoliina on
yleiskäyttöinen nostoliina, joka sopii
erittäin ylipainoisille käyttäjille. Liina
tukee koko kehoa, myös päätä.
Tämä liina on ABC-tuoteryhmään
kuuluvan Basic High -mallin versio,
jossa muotoilu on mukautettu bariatrisiin mittasuhteisiin. Bariatrisen
nostoliinan nostokapasiteetti on muita
malleja suurempi, ja lisäksi siinä on
pidemmät ja leveämmän jalkahihnat
sekä leveämmät ylä- ja alavartalon
mittasuhteet. Nostoliinan selkäpuolella
ja jalkahihnojen sisäpuolella on taskut,
jotka helpottavat liinan asettelua ja
pukemista.

Käyttötarkoitus
Henkilöille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut.
Liinaa voidaan käyttää istuma- tai
makuuasennosta, esimerkiksi lattialta,
vuoteesta tai pyörätuolilta. Basic High
Bariatric -liina on suunniteltu yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu useimpiin
nostotilanteisiin.
Hoitotehtävät
• Siirto vuoteesta tuoliin
• Siirto vuoteesta suihkutuoliin
• Siirto vuoteesta wc-istuimelle
• Nostaminen lattialta
• Tuettu istuminen
• Istuminen: tasapaino
• Istuminen: reaktiot, refleksit
• Siirto matolle, hoitopöydälle
• Siirrot autoon ja autosta
• Alapesumahdollisuus
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BARIATRIA

Polyesteri
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Koko

Tuotenro

Yksi koko

283100

Nostokapasiteetti

500 kg

Gait Trainer – Bariatric

Tuotteen kuvaus
Gait Trainer – Bariatric -kävelyliina
auttaa pysymään pystyasennossa ja
antaa tukea henkilön kävellessä.
Nostoliinan muoto muistuttaa lyhytlahkeisia housuja, ja sen tarkoituksena
on tukea käyttäjän lantion- ja vatsanseutua. Muotoilu auttaa estämään
vatsan puristumista, ja samalla se
estää käyttäjää luiskahtamasta ulos
liinasta. Liinan tehtävänä on tukea
käyttäjän seisomista, ja se on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi.

Käyttötarkoitus
Suurikokoisten henkilöiden kävelyharjoitteisiin ja liikkuvuuden parantamiseen. Vahvistaa sekä käyttäjän että
hoitajan varmuutta ja turvallisuutta
istuen, seisten ja kävellen tehtyjen
tasapainoharjoitusten aikana.
Hoitotehtävät
• Siirtymisasennot
• Seisominen: tasapaino
• Seisominen: reaktiot, refleksit
• Suojaheijasteet
• Painon kannattelu
• Kävelyharjoittelu
• Portaat, askelmat, reunakiveykset
• Osittainen painon kannattelu
• Kevennetty kävelyharjoitus
juoksumatolla

BARIATRIA

Polyesteri
Koko

Tuotenro

Yksi koko

28660

Nostokapasiteetti

255 kg

Pannus Support

Tuotteen kuvaus
Pannus Support on vatsatukiliina,
jota voidaan käyttää kattonostimen
kanssa hygienia- ja ihonhoitotoimenpiteiden aikana. Pannus Support
-liina nostaa ja tukee vatsanympärystä
niin, että käyttäjän iho on helpompi
tarkastaa, käsitellä ja hoitaa.
Liina on suunniteltu niin, että hoitajan
ei tarvitse nostaa potilaan raskasta
vatsanympärystä käsivoimin. Sen avulla
tarvitaan myös vähemmän henkilökuntaa hoitotoimenpiteen tekemiseen.

Käyttötarkoitus
Hygieniatehtävät isokokoisille henkilöille, joilla on suuri vatsanympärys.
Nostaa ja tukee vatsanympärystä
makuuasennossa.
Hoitotehtävät
• Henkilökohtainen hygienia
• Ihonhoito
• Haavanhoito
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BARIATRIA

Polyesteri
Koko

Tuotenro

Yksi koko
Pituus:
1900 mm
Leveys:
1630 mm

284656

Nostokapasiteetti

40

500 kg

Repositioning Sling – Bariatric

Tuotteen kuvaus
Bariatric Repositioning -asennonvaihtoliina sopii isokokoisen henkilön
kääntämiseen, siirtämiseen ja asennon vaihtamiseen. Liina tukee koko
vartaloa, pää mukaan lukien, ja nostaa
selinmakuulla olevan henkilön sänkyyn,
paareihin tai lattialle tai sieltä pois.
Käyttötarkoitus
Liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän
kääntämiseen hygieniatoimia tehtäessä
tai asennon vaihtamiseen vuoteessa.

Hoitotehtävät
• Asennon vaihtaminen –
nouseminen vuoteessa
• Kääntäminen tai kierittäminen
• Röntgenkuvauksiin vuodepaikalla
• TT-kuvaus
• MRI
• Siirtäminen sivuttain
makuuasennossa
• Nostaminen lattialta
• Siirtäminen hoitopöydältä

BARIATRIA

Polyesteri
Koko

Tuotenro

Yksi koko

28760

Nostokapasiteetti

500 kg

Twin Turner – Bariatric

Tuotteen kuvaus
Twin Turner – Bariatric -liinaa käytetään
nostolaitteen kanssa kääntämään
potilas ja asettamaan hänet kyljelleen
kevyesti, rasittamatta hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.
Henkilö voidaan kääntää kyljeltä
toiselle irrottamatta välillä liinaa. Tätä
liinaa voidaan käyttää apuna yleismallisen liinan sovittamisessa tarvitsematta kääntää tai muulla tavoin siirtää
potilasta käsivoimin. Käyttäjän ihon
tarkastamisen, käsittelyn ja hoitamisen
helpottamiseksi kääntöliinan pinta-ala
on suhteellisen pieni.

Tämä liina on Twin Turner -mallin
versio, jossa muotoilu on mukautettu
bariatrisiin mittasuhteisiin.
Käyttötarkoitus
Potilaan kääntämiseen ja asettamiseen kylkiasentoon; hoitajan ei tarvitse
kannatella potilasta riskialttiilla tavalla,
ja hän pystyy tekemään ihon puhdistuksesta, haavanhoidosta, arvioinnista ja
käsittelystä mukavaa potilaalle.
Hoitotehtävät
• Kääntäminen
• Hygieniatoimien tekeminen
• Arviointi
• Ihon tarkastaminen
• Kääntämisen aloittaminen
• Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
• Terapeuttiset harjoitteet
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Kääntäminen
ja käsittely

KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri

Polypropeeni
Käyttäjäkohtainen

Tuotenro

Tuotenro

Yksi koko

28650

286501

Nostokapasiteetti

255 kg

205 kg

Koko

Raajan kannatteluliina

Tuotteen kuvaus
Kannatteluliina tukee ja nostaa
raajoja kevyesti, rasittamatta hoitajaa
tarpeettomasti.

Käyttötarkoitus
Tilanteisiin, joissa käsivarsi tai
jalka on pidettävä kohoasennossa
pidemmän aikaa.

Liinaa käytetään nostamaan käsiä
tai jalkoja sekä tukemaan niitä hoitotoimien, kuten haavanhoidon, sidosten vaihtamisen tai henkilökohtaisten
hygieniatoimien aikana. Jalan tukeminen hoitosukan pukemisen ajaksi
tai tukemaan/nostamaan jalkaa, kun
kiinnitetään ROM-kipsiä (kävelykipsiä)
tai CPM-laitetta (polven mobilisointilaitetta).

Hoitotehtävät
• Raajan nosto / pito / sijoittaminen
• Diabeetikon jalkahoito
• Raajojen kohottaminen
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KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen

Tuotenro

Tuotenro

Yksi koko

28467

284223

Nostokapasiteetti

255 kg

255 kg

Koko
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Hoivatyön monikäyttöliina

Tuotteen kuvaus
Multi Support -monikäyttöliina tukee ja
nostaa raajoja kevyesti, rasittamatta
hoitajaa tarpeettomasti.
Liinaa käytetään tukemaan tiettyjä
kehonosia, kuten vartaloa, lantiota,
jalkoja tai käsivarsia. Monikäyttöisen
liinan avulla voidaan toteuttaa eri hoitotoimenpiteitä ja tehtäviä, kuten asentokiilojen tai röntgenkasettien asettaminen potilaan alle. Raajojen tukeminen
esimerkiksi haavanhoidon, sidosten
vaihtamisen tai hygieniatoimien aikana.
Tätä liinaa voidaan käyttää myös
liikkuvuuden edistämiseen.

Käyttötarkoitus
Tilanteisiin, joissa tiettyjä kehonosia on
nostettava tai tuettava.
Hoitotehtävät
• Tiettyjen kehonosien nostaminen /
pitäminen / sijoittaminen
• Avuksi CPM-laitteen asentamisessa
• Alapesumahdollisuus
• Asennon kohentaminen
• Nelipistemalli
• Asettaminen leikkauspöydälle
• Kuntoutus ja harjoitukset

KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri
Koko

Tuotenro

M-koko
L-koko
Nostohihnat,
sis. napsautuskoukun

284851
284861
284801

Nostokapasiteetti

255 kg

OR-nostoliina – ylävartalo

Tuotteen kuvaus
OR-nostoliinaa käytetään yhdessä
Guldmann Cross Hanger -ripustimen
kanssa (250 kg) siirtämään potilaan ylävartalo leikkauspöydälle tai nostamaan
se leikkauspöydältä vaakatasossa.

Kun leikkaussaliliinaa käytetään
yhdessä kattonostimen kanssa,
potilaan iho säästyy hankautumiselta
ja kudosvaurioilta. Samalla säästetään
henkilökunnan voimavaroja ja parannetaan potilasturvallisuutta.

Liinan pituus ja muoto soveltuvat
erityisen hyvin potilaan kehon alempien
osien leikkaustoimenpiteisiin, kuten
gynekologisiin toimenpiteisiin.

Käyttötarkoitus
Potilaan nostamiseen ja siirtämiseen
kahden ihmisen voimin vaakatasossa
leikkauspöydän ja paarien/vuoteen
välillä.

Leikkaussaliliinassa on kuusi napsautuskoukulla varustettua nostohihnaa.
Näitä napsautuskoukulla varustettuja
nostohihnoja voidaan käyttää useissa
erikokoisissa leikkaussaliliinoissa.
Nostohihnat on helppo irrottaa liinasta,
jotta ne eivät ole tiellä silloin kun niitä
ei tarvita.

Hoitotehtävät
• Nostaminen vaakatasossa /
siirtäminen
• Ylävartalon sijoittaminen /
pitäminen paikallaan
• Leikkaustoimenpiteet
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KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen
Koko

Tuotenro

Yksi koko

284225

Yksi koko

284226

Nostokapasiteetti

255 kg

Pakkaus vatsaasentoa varten
Nostoliina kylkiasentoa varten

Kääntöliina

Tuotteen kuvaus
Kääntöliina on nostoliinaratkaisu, joka
koostuu monista erilaisista liinoista.
Se on suunniteltu helpottamaan
potilaan kääntämistä selinmakuulta
vatsa-asentoon ja takaisin. Näitä toimia
tarvitaan yleensä selkäydinkirurgiassa
ja vastaavissa toimenpiteissä.
Nostoliina estää potilaan ihon hankautumista ja muita iho- ja kudosvaurioita.
Kääntöliinajärjestelmä auttaa kontrolloimaan prosessia, ja parantaa
samalla työskentelyolosuhteita ja vaatii
vähemmän henkilökuntaa toimenpiteen
toteuttamiseen.
Koko Prone OR -paketti sisältää
seuraavat osat:
2 x kääntöliina
2 x monikäyttöliina
1 x turvavyö
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Käyttötarkoitus
Tutkimuksen ja leikkauksen alkuvalmisteluihin, joissa tarvitaan nukutettujen tai
rauhoitettujen potilaiden kääntämistä
kylkiasentoon, vatsa-asentoon tai
selinmakuulle kapealla tasolla.
Hoitotehtävät
• Asettaminen kylkiasentoon
• Asettaminen vatsa-asentoon
• Vartalon nostaminen
• Raajojen nostaminen
• Lantion nostaminen
• Jalkojen nostaminen
selkäydinpuudutuksen jälkeen

KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Koko
Vakiomalli:
1830 mm
Lyhyt:
1350 mm

Polyesteri

Polyesteri
Verkko

Polyesteri
Käyttäjäkohtainen

Tuotenro

Tuotenro

Tuotenro

28465

284658

284655

284653

Pitkä:
2130 mm
Nostokapasiteetti

284651
500 kg

500 kg

500 kg

Asennonvaihtoliina

Tuotteen kuvaus
Asennonvaihtoliina sopii kääntämään,
siirtämään ja vaihtamaan vuoteessa
olevan henkilön asentoa.
Liina tukee koko vartaloa, pää mukaan
lukien, ja nostaa selinmakuulla olevan
käyttäjän sänkyyn, paareihin tai lattialle
tai sieltä pois. Sitä käytetään usein
liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän
kääntämiseen hygieniatoimia tehtäessä
tai asennon vaihtamiseen vuoteessa.
Liinan voi jättää potilaan alle
odottamaan hoitotoimenpiteitä.

Käyttötarkoitus
Kylkiasentoon kääntämiseen,
nostamiseen ylös vuoteessa, istumaan
etukumarassa, selinmakuulla olevan
potilaan siirtämiseen vaakatasossa vuoteelle, paareille tms, sekä selinmakuulla
olevan potilaan nostamiseen kokonaan
vuoteesta vuodevaa’an nollaamiseksi.
Hoitotehtävät
• Asennon vaihtaminen –
nouseminen vuoteessa
• Kääntäminen tai kierittäminen
• Kannettava röntgenkuvaus
vuodepaikalla
• TT-kuvaus
• MRI
• Siirtäminen sivuttain
makuuasennossa
• Nostaminen lattialta
• Siirtäminen hoitopöydältä
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KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Asennonvaihtoliina, TENCEL®

Älylenkit

TENCEL®
Antibakteerinen
Koko

Tuotenro

Vakio:
2130 mm

284657

Nosto.
kapasiteetti

375 kg

Tuotteen kuvaus
TENCEL®-kuidusta valmistettu
asennonvaihtoliina sopii käyttäjän
kääntämiseen, siirtämiseen ja
asennon vaihtamiseen vuoteessa.
Asennonvaihtoliina tukee koko vartaloa, pää mukaan lukien, ja sen avulla
nostetaan selinmakuulla oleva henkilö
sänkyyn, paareihin tai lattialle tai sieltä
pois. Sitä käytetään usein liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän kääntämiseen
hygieniatoimia tehtäessä tai asennon
vaihtamiseen vuoteessa.
Tämä asennonvaihtoliina on valmistettu polyesterin ja TENCEL® -kuidun
sekoituksesta. TENCEL® on orgaanista
materiaalia, jossa on tärkeitä antibakteerisia ja lämpötilaa sääteleviä ominaisuuksia. TENCEL®-kuitu on myös
erittäin pehmeää ja sopii siksi erityisen
hyvin herkkäihoisille henkilöille.
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Liina on tarkoitettu jätettäväksi potilaan
alle odottamaan hoitotoimenpiteitä.
Käyttötarkoitus
Kylkiasentoon kääntämiseen, potilaan
nostamiseen ylös vuoteessa, istumaan
etukumarassa, selinmakuulla olevan
siirtämiseen vaakatasossa vuoteelle,
paareille tms, sekä selinmakuulla
olevan potilaan nostamiseen kokonaan
vuoteesta vuodevaa’an nollaamiseksi.
Hoitotehtävät
• Asennon vaihtaminen –
nouseminen vuoteessa
• Kääntäminen tai kierittäminen
• Kannettava röntgenkuvaus
vuodepaikalla
• TT-kuvaus
• MRI
• Siirtäminen sivuttain
makuuasennossa
• Nostaminen lattialta
• Siirtäminen hoitopöydältä

KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri
Koko

Tuotenro

Yksi koko

28700

Nostokapasiteetti

255 kg

Turner

Tuotteen kuvaus
Turner-nostoliinaa käytetään
kääntämään potilas ja asettamaan
hänet kyljelleen kevyesti, rasittamatta
hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.
Liinan avulla käyttäjä voidaan kääntää
kylkiasentoon. Tällöin on helpompi
asettaa yleiskäyttöinen nostoliina
paikalleen tarvitsematta kääntää tai
siirtää potilasta käsivoimin. Tätä liinaa
käytetään myös vaihtamaan pitkäaikaisen vuodepotilaan painekohtia
esim. pitämällä käyttäjää välillä
kylkiasennossa.

Käyttötarkoitus
Nostoliinan sijoittamiseen potilaan
alle tarvitsematta kääntää tai siirtää
potilasta käsivoimin. Käyttäjän ihon
tarkastamisen, käsittelyn ja hoitotoimien
helpottamiseksi liinan pinta-ala on
suhteellisen pieni.
Hoitotehtävät
• Kääntäminen
• Hygieniatoimien tekeminen
• Arviointi
• Ihon tarkastaminen
• Kääntämisen aloittaminen
• Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
• Terapeuttiset harjoitteet
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KÄÄNTÄMINEN
JA KÄSITTELY

Polyesteri

Polypropeeni
Käyttäjäkohtainen

Tuotenro

Tuotenro

Vakiomalli
L-koko

28750
28751

287501
287511

Nostokapasiteetti

255 kg

205 kg

Koko
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Twin Turner

Tuotteen kuvaus
Twin Turner -nostoliinaa käytetään
kääntämään potilas ja asettamaan
hänet kyljelleen kevyesti, rasittamatta
hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.
Henkilö voidaan kääntää kyljeltä toiselle
irrottamatta välillä liinaa. Tätä liinaa
voidaan käyttää apuna yleismallisen
nostoliinan paikalleen asettelussa
tarvitsematta kääntää tai muulla tavoin
siirtää potilasta käsivoimin. Käyttäjän
ihon tarkastamisen, käsittelyn ja hoitamisen helpottamiseksi kääntöliinan
pinta-ala on suhteellisen pieni.

Käyttötarkoitus
Potilaan kääntämiseen ja asettamiseen
kylkiasentoon; hoitajan ei tarvitse
kannatella potilasta riskialttiilla tavalla,
ja hän pystyy tekemään ihon puhdistuksesta, haavanhoitodosta, arvioinnista ja
käsittelystä mukavaa potilaalle. Avuksi
vuodevaatteiden vaihtamisessa rutiiniluontoisesti tai toistuvasti.
Hoitotehtävät
• Kääntäminen
• Hygieniatoimien tekeminen
• Arviointi
• Ihon tarkastaminen
• Kääntämisen aloittaminen
• Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
• Terapeuttiset harjoitteet

ABC-nostoliinat – ominaisuudet

1. Nostoliinan keskikohdan merkki
2. Tietotarra
Sisältää kaikki hoitajan tarvitsemat
tiedot.
3. Kokomerkki
Helpottaa ja selkeyttää oikeankokoisen
nostoliinan valitsemista.

6

4. Selkäpuolen pehmuste
Lisämukavuutta malleihin, joissa on
pieni selkäosan pinta-ala.

1
3

2

7

5. Liinan pukemista helpottava tasku
Kaikissa perusmallisissa nostoliinoissa
on tasku, joka helpottaa liinan oikeaa
pukemista.

4

6. Värilliset lenkit
Värilliset lenkit auttavat varmistamaan
symmetriset nostot.

8

5

9

1

7. Materiaali
Likaa hylkivää, vahvaa ja joustavaa
polyesteriä.
8. Apuhihnat
Nostoliinaan voidaan lisätä apuhihnoja.
9. Reisipehmusteet
Kaikissa nostoliinoissa, joissa on
erilliset jalkatuet, on vaahtomuovipehmustus reisiä varten. Helpompi
sovittaa – ihoystävällisempi.

Materiaali

Polyesteri

Polyesteriverkko

Spacer
Comfort

Polyesteri,
käyttäjäkohtainen

Polypropeeni,
käyttäjäkohtainen

Polyesteripuuvillasekoite,
käyttäjäkohtainen
bariatrinen

TENCEL®
antibakteerinen

Normaali pesu
ilmoitetulla
lämpötilalla

Älä käytä
valkaisuaineita

Rumpukuivaus
alhaisessa
lämpötilassa

Ei saa silittää

Huolto-ohjeet
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Kätevä piilotettu
nostohihnan lenkki

Vakiomalliset
nostoliinan hihnat

Yhdestä kappaleesta valmistettu, innovatiivisella kudontatekniikalla varustettu nostoliinan
hihna. Yksinkertainen ja toimiva
ratkaisu koostuu vain yhdestä
tasaisesta hihnasta ilman erillisiä
lenkkejä. Värikoodien avulla
liina on helppo kiinnittää oikein
nostokehikkoon.

Vakiomallisissa nostoliinojen
hihnoissa on värilliset lenkit,
jotka helpottavat ja sujuvoittavat
työskentelyä. Värien tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa,
kun hoitajat jakavat nosto-,
siirto- ja mobilisointitehtäviä
keskenään. Vakiomallisia hihnoja
käytetään Guldmann-nostoliinojen laajassa valikoimassa.

Kokomittanauha – oikean nostoliinakoon valitsemiseen
Leveys
Mittaa käyttäjän lantion leveys
– ja etsi sopivan kokoinen nostoliina.

Mittanauha on kaksipuolinen ja
mittaa joko leveyttä tai korkeutta.

Mittaa suorassa linjassa – älä mittaa
lantion kaarevien muotojen mukaan.

L

Tuotenro
559997
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K

Korkeus
Mittaa potilaan
istuma-asennon korkeus

Käyttäjäkohtaiset nostoliinat

Tehokkaisiin ja hygieenisiin nostorutiineihin
Käyttäjäkohtaiset Guldmann-nostoliinat sopivat tilanteisiin,
jotka vaativat erityisen tarkkaa hygieniaa infektioriskin vuoksi.
Liina on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön lyhytkestoisen sairaalassaolon tai lyhytkestoisen käytön ajaksi. Hävitä
liina, kun henkilö on kirjattu ulos sairaalasta, tai välittömästi,
jos liina kastuu tai likaantuu käytön aikana.

Kids 6-10
DISPOSABLE High

max 205 kg / 450 lbs
USERNAME:
18 19 20 21

Kaikissa nostoliinoissa on varotoimena merkintä ”EI SAA
PESTÄ”, ja lisäksi merkintä ”EI SAA KÄYTTÄÄ” tulee näkyviin,
jos tuote kastuu. Käyttäjäkohtaisia nostoliinoja käytetään
tilanteissa, joissa hygienia on erityisen tärkeää, sekä silloin,
kun ristitartunnan riski on minimoitava.
Guldmann-tuotteiden valikoimassa on runsaasti käyttäjäkohtaisia nostoliinoja aikuisten ja lasten kokoluokissa sekä
bariatrisiin hoitotilanteisiin.

Kids 6-10
DISPOSABLE High

max 205 kg / 450 lbs
USERNAME:
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3

Please read complete
manual for instructions
and warnings prior to
installation and use
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POLYPROPYLENE/POLYESTER
Item nr. 283615
www.guldmann.com
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Please read complete
manual for instructions
and warnings prior to
installation and use

4

5

6

7

8

9 10 11 12

POLYPROPYLENE/POLYESTER
Item nr. 283615
www.guldmann.com

DO NOT WASH

Lisätietoja on osoitteessa www.guldmann.com
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Active Micro

Active Micro Plus

Active Trainer

Gait Trainer

Basic Basic

Basic Basic
– verkko

Basic Low

Basic Low
– verkko

Basic High

Basic High
– verkko

Basic Shell

Basic Hammock

Basic Comfort High

Basic Comfort High
– verkko

Sit-On

Sit-On High

Sit-On II

Sit-On High II

Custom Amputee

Sit-On Comfort

Sit-On Comfort High

Sit-On Comfort High
Hygiene

Active Vest
– Kids

Basic Basic
– Kids

Basic High
– Kids

Sit-On Comfort
– Kids

Sit-On Comfort High
– Kids

Sit-On
– Kids

Sit-On High
– Kids

Sit-On II
– Kids

Sit-On High II
– Kids

Basic High
–Bariatric

Gait Trainer
– Bariatric

Pannus Support
-vatsatukiliina

Repositioning Sling
– Bariatric

Twin Turner
– Bariatric

Raajan kannatteluliina

Hoivatyön
monikäyttöliina

OR-nostoliina
– ylävartalo

Kääntöliina

Asennonvaihtoliina

Asennonvaihtoliina
– Tencel®

Turner

Twin Turner

Disposable High II

Disposable High II
– Bariatric

Disposable High II
– Kids

Disposable
Comfort High

Disposable
Repositioning Sling

Disposable
Leg Sling II

Disposable
Multi Support

Disposable
Twin Turner II

Disposable
Gait Trainer

Päätuki

Lampaannahkaiset
pehmusteet

Jatkohihnat

Merkkiklipsi

Harjoituspakkaus

Lisätietoja on osoitteessa www.guldmann.com
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