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Automaattinen kylkiasentojärjestelmä 0-30° kääntöön 
painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.

Kattava helpotus painetta, paineentunnetta sekä 
painehaavoja vastaan.

Voidaan integroida mihin tahansa sänkyyn, jossa 
on irrotettava patja.

Aikaa säästävä, enemmän hoitoaikaa potilaalle.

Mukavan tuntuinen, ei häiritse nukkumista.

Lievä patjan automaattinen kohoaminen 
varsinaisen nostopuolen vastapuolelta 
tukee asentoa sekä estää potilaan liukumisen.

your solution
for repositioning

Automatisoitu kylkiasentojärjestelmä

Levabo®

making a move in
the right direction
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Turn All® järjestelmä muuttaa tavallisen 
sängyn automaattisesti kylkiasentoon 
kääntäväksi sängyksi.

Kliininen näyttö

Kliiniseen näyttöön perustuvat ohjeet suosittelevat 
potilaiden, joilla on rajoittunut liikkumiskyky, kääntämistä 
kahden tunnin välein (NICE GUIDLINE 2015). 2019 
kansainväliset painehaavaohjeet (EPUAP, NPIAP, PPPIA) 
suosittelevat 30° kylkiasentoa. 

Helppokäyttöinen

• Helppo asentaa ja käyttää.
• Päälle/pois painike’’
• 3 x kääntösykliä joista valita: 30/30, 60/60 tai 90/90
 minuuttia.
• Ajan asetustoiminto, jolla säädetään haluttu aika.
• CPR naru patjan nopeaa tyhjennystä varten.
• Järjestelmä ilmoittaa merkkiäänellä jos virta katkeaa.

Sopii kaikkiin sänkyihin

Sopii kaikkiin sänkyihin, asetetaan olemassaolevan 
patjan alle.
Voidaan käyttää painesäätyjen patjojen sekä 
säädettävien sänkyjen kanssa.

Johdonmukaista ja hallittua 
kääntymistä

Järjestelmä kääntää potilaan automaattisesti ja hiljaisesti, 
vähentäen manuaalisten käännösten tarvetta hoitajilta.

Sivutukijärjestelmä

Turn All® järjestelmässä on varsinaisen nostopuolen 
vastapuolella tukijärjestelmä

Tukijärjestelmä ehkäisee potilaan liukumisen. 

5˚

30˚

Turn All

Ohjauslaatikko, jossa on 
yksinkertainen käyttö

Uusi Levabo Turn All® kylkiasentojärjestelmä on kehitetty 
sairaalaoloihin ja kotioloihin.

Järjestelmän tarkoitus on tukea ja auttaa henkilökuntaa 
vuodepotilaiden kääntämisessä, joilla on kohonnut riski saada 
painehaavoja tai joilla on jo olemassa olevia painehaavoja. 
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Turn All® -järjestelmä vapauttaa
hoitoresursseja

Skannaa koodi ja lue monista 
eduista, joita tarjoaa

automaattisesta 
sivuttaissuuntaisesta

 kääntämisestä

Skannaa koodi ja katso
kuinka helppoa Turn All®

asennetaan sänkyyn
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• Kattava paineenlievitys
• Painehaavojen ennaltaehkäisyyn/hoitoon.
• Mukavan tuntuinen, eikä häiritse 
 normaalia unta.
• Hiljainen käytettäessä.
• Soveltuu käytettäväksi ylipainoisilla, 
 potilaita on helppo kääntää varoen ja
• laitteen käyttö suojelee myös henkilökunnan
 ergonomiaa ja terveyttä.
• Hellävarainen asennonteko myös 
 potilaille, joilla on kipuja.

• Lievä patjan automaattinen kohoaminen
 varsinaisen nostopuolen vastapuolelta tukee
 asentoa sekä estää potilaan liukumisen.
• Aikaa säästäviä tuloksia, enemmän
 hoitoaikaa potilaille.
• Paranneltu materiaali huomioi
 hengittävyyden sekä potilaan verenkierron.
• Tukeva, kestävä ja luotettava.
• Voidaan integroida mihin tahansa
 hoitosänkyyn, jossa on irrotettava patja.
• Yhtenäinen tuki päästä varpaisiin.
• Manuaalisen käsittelyn tarpeet vähenevät.

Turn All® järjestelmän hyödyt

www.facebook.com/LevaboAps

www.levabo.com

Lisätietoja
kattava Hoitokonsepti
painehaavojen hoitoon

www.levabo.com

Levabo Aps.
Sverigesvej 20A

8660 Skanderborg
Denmark

Tel. +45 31 70 40 25
E-mail: info@levabo.dk
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Heel up® & All up®, Patent Pending. Developed and designed in Denmark by Levabo ApS. The products are CE approved. All rights reserved.
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Vaatimustenmukaisuuvakuutus (CE)

Yhtiö Levabo ApS,
Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, 
vakuuttaa, että tuotteet on suunniteltu ja 
valmistettu teknisen dokumentaation ja 
lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Tuote

Turn All® aktiivinen lääketieteellinen tuote, joka 
täyttää EU:n säädökset MDR (EU) 2017/745, 

Lääketieteelliset laitteet - Luokka 1.

Tuotanto

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Turn All® tuotevalikoima
Tuotteen nimi

Koko 
senttimetreissä

Maksimi paino kiloissa Tuotteen nro. Käyttö

Turn All®  monipotilaskäyt-
töinen 3C incl suojus, jossa 
TPU-muovi alaosa

200 x 85 225 70128
Järjestelmä, joka sisältää Turn All® nostopatjan, 1 Turn All®

suojus, jossa PVC-muovi alaosa, sekä 1 pumppu 3 sykliä, 30/30, 
60/60, 90/90 minuuttia

Turn All® suojus, jossa 
TPU alaosa

200 x 85 N/A 70114
Suojus Turn All® nostopatjalle, jossa 

TPU alaosa

Turn All pumppu 3C 10 x 13 x 27 N/A 76117
Pumppu Turn All® 3 -syklijärjestelmään

30/30, 60/60, 90/90 minuuttia

Bariatric

Turn All®  monipotilaskäyt-
töinen 3C Bariatric  incl 
suojus, jossa TPU-muovi 
alaosa

200 x 110 300 70098
Järjestelmä, joka sisältää Turn All® nostopatjan, 1 Turn All®

suojus, jossa PVC-muovi alaosa, sekä 1 pumppu 3 sykliä, 30/30, 
60/60, 90/90 minuuttia

Turn All® suojus Bariatric, 
jossa TPU alaosa

200 x 110 NA 70126 Suojus Turn All® nostopatjalle Bariatric, jossa TPU alaosa




