
Easy Move 

EasyMove je nejlepší pomůckou pro přenášení pacienta mezi nosítky, operačním stolem, 
nemocničním vozíkem, lůžkem, lehátkem pro CT, atd. 
Při přenášení a ošetřování může ulevit bolesti pacientů tím, že umožňuje stabilní a bez-
pečný pohyb, a dále také snižuje náročnost práce zdravotnického personálu. 

 Podložka je vhodná 

• do nemocnic,

• na jednotky intenzivní péče,

• na operační sály,

• na pohotovost, ARO, traumatologii

• na neurologii

• na oddělení následné péče / léčebny dlouhodobě nemocných

• domovy pro seniory

• pro oddělení rtg, podložka je prostupná pro rtg záření

Použití: 
Díky nízkému tření mezi vnějším krytem a vnitřní matrací, může obsluhující osoba snadno 
přesunout pacienta z místa na místo. Pacient vlastně po podložce sklouzne. Přesun fungu-
je i mezi různými výškami. 

Podložka je velmi užitečná pro zdravotní sestry, které manipulují s pacienty vyžadující 
zvláštní péči, mezi nosítky a postelí, vozíky, operačními stoly, rtg přístroji. 

Podle současného požadavku na moderní ošetřovatelské způsoby, ošetřovatelství zahrnu-
je spoustu fyzické práce, což vede k bolesti zad nebo bolesti bederní oblasti u sester a sa-
nitářů. V každodenní práci, zdravotní sestry tráví hodně času pomocí pacientům, kteří po-
třebují zvláštní péči a seniorům. Nyní, díky tomuto pomocnému nástroji, můžeme zmírnit 
fyzickou práci sester. 

• Výrobek je jednoduchý na používání, nákladově efektivní, přenosný a lehký. Nejen, že
může zmírnit utrpení lékařů a sester při pohybu pacientů, ale také může zmírnit bolesti
a nepříznivé účinky u pacientů při přesunech.

• Zvýšení efektivity;

• Zvýšení kvality poskytované péče;

• Zmírnění bolesti pacientů.
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Pomůcky pro p řesun pacienta 

Podlo žka Easy Move - 80 x 50 cm - d ětská ceny v e-shopu 

http://www.mediset.cz/eshop/pomucky-pro-presun-pacienta/450-easymove-podlozka-detska-pro-presun-
pacienta.html 

Podlo žka Easy Move - 170 x 50 cm - pro dosp ělé ceny v e-shopu 

http://www.mediset.cz/eshop/pomucky-pro-presun-pacienta/449-easymove-podlozka-pro-dospele-pro-
presun-pacienta.html 

Podlo žka Easy Move 
- 80 x 50 cm

- dětsk á

Podložka Easy Move 
- 170 x 50 cm
- pro dospělé
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