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- Posisjonering
- Rygg-, mageog sideleie

SYMMETRISLEEP
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

24-timers posisjonering på en enkel og brukervennlig måte.

Symmetrisleep kan motvirke dannelse av unaturlige kroppsformer og også korrigere etablerte skjelettproblemer
når det blir brukt som en del av 24-timers posisjonering.
Systemet tillater en forsiktig, men progressiv tilnærming til et komplekst problem. Forskjellige elementer kan
gradvis innføres både på dagen og om natten, ettersom brukerens toleranse for systemet vokser. Symmetrisleep
er det eneste systemet som er designet for å hjelpe og forsterke de naturlige biamekaniske rotasjonskreftene og
å motvirke rotasjoner.
Når borrelåslaken, trykkavlastende overmadrass og det elastiske bambuslakenet er på plass er systemet klart til
bruk, og sengen har en flat overflate for enkel overføring av bruker. Når brukeren er klar, plasseres støttene og
putene på plass for å gi støtte. Disse kan plasseres både på over-, og undersiden av overmadrassen.

Systemet bygges enkelt opp for å tilpasses til brukeren i motsetning til at brukeren må tilpasses til en
eksisterende form. Omsorgspersoner oppdager fort at det bare tar noen øyeblikk å oppnå korrekt støtte.
Tilpassingen av støttene er enkel og intuitiv, ettersom det ikke er noen faste spor, eller skruer og lignende som
må følges. Noen velger også å tilpasse brukeren etter at de har sovnet.
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Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Symmetrisleep også kan brukes om dagen. Om det kun brukes to timer daglig, betyr det hele 730 timer med
progressiv, passiv terapi i året. Brukes systemet hele natten, gjennom hele året, tilsvarer det ca. 3 600 timer på et
tidspunkt når kroppen er på sitt mest avslappede og mest mottakelig for forandring.
Symmetrisleep tilbyr justerbar, komfortabel støtte for de som ikke kan bevege seg enkelt på egenhånd, og dette
vil dermed minske tilsynsfrekvensen for familie og omsorgspersoner.
Systemet hjelper til å opprettholde kroppssymmetri og beskytter leddene fra de destruktive gravitasjonseffektene
i løpet av lange nattetimer. Symmetrisleep er universalt justerbar til alle posisjoner og former, og brukers alder.
Dette betyr at postural pleie kan fortsette uforstyrret fra spedbarnsalder til brukeren er voksen.
Symmetrisleep består av flere trykkavlastende materialer, som også kan brukes for å oppnå termisk komfort.
Oppsynsguide sendes ut sammen med alle systemer.
Symmetrisleep virker:
• mens bruker ligger på ryggen, magen eller på siden.
• i en seng, vugge, eller en dobbeltseng ved siden av en voksen.
• med profilsenger eller med trykkavlastende madrasser (passive og aktive).
Symmetrisleep er:
• lett å rengjøre og overmadrassen beskytter madrassen mot eventuelle væsker.
• lett å transportere.
• flammeavvisende.

Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.
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Laken
Artikkelnr.
SA8000S
SA7120SN

HMS nr.
163647
230007

Beskrivelse
Størrelse
Borrelåslaken std.
Cooloverlaken - spesifiser størrelse ved bestilling!

HMS nr.
211782

Størrelse

163674
166749

Beskrivelse
Knestøtte - spedbarn
Knestøtte - barn
Knestøtte - junior
Knestøtte - senior

HMS nr.
163632
166715
163675

Beskrivelse
Benstøtte
Benstøtte
Benstøtte

Størrelse
Liten
Medium
Stor

Knestøtter
Artikkelnr.
SA7370
SA7340
SA7380
SA7390

Benstøtter
Artikkelnr.
SA7445
SA7450
SA7455
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Sidestøtter
Artikkelnr.
SA7200
SA7220
SA7225

HMS nr.
163629
163649
163650

Beskrivelse
Sidestøtter - par
Sidestøtter - par
Sidestøtte

Størrelse
Liten
Medium
Stor

HMS nr.
163630
163652
163653

Beskrivelse
Sidestøtteputer - par
Sidestøtteputer - par
Sidestøttepute

Størrelse
Liten
Medium
Stor

HMS nr.

Beskrivelse
Lowzone overmadrass - str. 1
Lowzone overmadrass - str. 2
Lowzone overmadrass - str. 4
Lowzone overmadrass - str. 8
Airmantle overmadrass
m/Omnitherm trekk

Sidestøtteputer
Artikkelnr.
SA7165P
SA7175P
SA7185P

Overmadrasser
Artikkelnr.
SA7020
SA7010
SA7040
SA7060
SA8010

217549
163646

Størrelse
123x63x15 cm
145x90x15 cm
145x90x25 cm
190x100x25 cm
145x90x25 cm
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Lowzoneputer
Artikkelnr.
SA7500
SA7550
SA7580
SA7610
SA7700
SA7800
SA7850
SA7860

HMS nr.

166752
215560
170650
166751
195969

Beskrivelse
Lowzonepute - kvadrat
Lowzonepute - rektangel
Lowzonepute - rektangel
Lowzonepute - rektangel
Lowzonepute - hestesko
Lowzonepute - pølle
Lowzonepute - pølle
Lowzonepute - pølle

Størrelse

Beskrivelse
Coolovertrekk - kvadrat
Coolovertrekk - rektangel
Coolovertrekk - rektangel
Coolovertrekk - hestesko
Coolovertrekk - hestesko - str. 1
Coolovertrekk - hestesko - str. 2
Coolovertrekk - pølle
Coolovertrekk - pølle
Coolovertrekk - pølle

Størrelse

Liten
Medium
Stor
Liten
Medium
Stor

Coolover putetrekk
Artikkelnr.
SA7500NCVRC
SA7580NCVRC
SA7610NCVRC
SA7700NCVRC
SA7720NCVRC
SA7710NCVRC
SA7800NCVRC
SA7850NCVRC
SA7860NCVRC
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HMS nr.
173770
215560
230459
195970

Medium
Stor
25x37 cm
30,5x65 cm
Liten
Medium
Stor

Bambus putetrekk
Artikkelnr.
SA7500BAM
SA7580BAM
SA7610BAM
SA7700BAM
SA7720BAM
SA7710BAM
SA7800BAM
SA7850BAM

HMS nr.

230460

Beskrivelse
Bambus putetrekk - firkant
Bambus putetrekk - rektangel
Bambus putetrekk - rektangel
Bambus putetrekk - hestesko
Bambus putetrekk - hestesko
Bambus putetrekk - hestesko
Bambus putetrekk - pølle
Bambus putetrekk - pølle

Størrelse

Beskrivelse
Sidepute - std
Sidepute

Størrelse

Beskrivelse
Bag til Symmetrisleep
Bæreveske - Airsheet

Størrelse

Medium
Stor
1
2
Liten
Medium

Sideputer
Artikkelnr.
SA7900
ED201118

HMS nr.

200 cm

Bager/vesker
Artikkelnr.
SA7090
SA6910

HMS nr.
166750

105x65x225 cm
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Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

