LPA-Safety™ är ett set med positioneringskuddar för TraumaTransfer™. En innovation
utvecklad och konstruerad av Anders Erlandsson och Eson Comfort. Denna lösning är
utvecklad för att ge en mer komplett helkroppsimmobilisering, än TT-SIP™ och Pelfix™.
Tillsammans med våra nyutvecklade bälteslösningar, ger det lättanvända och komfortabla
lösningar. Konceptet ger ett bättre stöd och säkrare förflyttningar av traumapatienter eller
andra svårt sjuka patienter. Stor vikt har lagts vid att optimera funktion och användarvänlighet.

LPA-Safety™
Innovation och konstruktion Anders Erlandsson och Eson Comfort

Pelvis-Safety™ – Fixerar båda sidor runt höften.
Genom att kudden är formad och tillverkad i ett
komfortskum, anpassar den sig efter kroppen.

Arm-Safety™ - Håller armarna korrekt positionerade
vid alla transporter med TraumaTransfer™. Kudden
är utformad för att på ett komfortabelt sätt, forma sig
runt kroppen.
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• OPTIMERAD FÖR
TRAUMATRANSFER™
• SÄKRA
FÖRFLYTTNINGAR
• TRYCKAVLASTANDE

Legs-Safety™ - Fixerar benen vid förflyttning och
transport på TraumaTransfer™.
LPA-Safety™ är certifierat för användning med
TraumaTransfer™.
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Godkända och Certifierade engångslösningar för TraumaTransfer™
OBS! Vi avråder starkt från användning av andra icke godkända lösningar, då det finns bevisat osäkra
och miljöskadliga lösningar på flera svenska sjukhus, vars utseende är ganska snarlika våra original.
TT-Headfix K-Light 2020™ Immobiliseringslösning till
TraumaTransfer™. Kompletterar TTCover K-Light 2020™, när inte
heltäckande lösning efterfrågas.

TT-Cover K-Light 2020™ Engångsöverdrag med separata
huvudkuddar till TraumaTransfer™.
Värmer patienten och skyddar
madrassen. Reducerar tiden för
rengöring.

Används vid lågprioriterat traumafall.

TT-Headfix 2014™ - Patenterad
immobiliseringslösning för
TraumaTransfer™. Kompletterar TTCover 2014™, när inte heltäckande
lösning efterfrågas.

TT-Cover 2014™ - Engångsöverdrag
till TraumaTransfer™. Värmer
patienten och skyddar madrassen.
Integrerad huvudfixation förenklar
handhavandet. Reducerar tiden för
rengöring.
Används vid högprioriterat traumafall.

Används vid lågprioriterat traumafall.

PRODUKTINFORMATION
LPA-Safety™ är ett set av positioneringskuddar bestående av - Leg-Safety™ för immobilisering av benen - Pelvis-Safety™ - två kuddar som
omsluter höfterna - Arm-Safety™ - immobilisering av armarna.
Kuddarna är formade i en 44 kg:s kallskum, med ett överdrag i PU-belagd sjukhusväv. Överdraget har sydda och vätsketätade sömmar, för
att få starkast möjliga lösning. Klarar cigarett- och antändningstest enligt svensk standard utan tillsättning av flamskyddsmedel.
Produktionen sker utan användning av CFC. Konstruktionen ger inga artefakter. TraumaTransfer™ klarar kravet på minimal attenuering av
röntgen-strålning.
ART.NR
LPA

NAMN
Set med Leg-Safety™, två stycken Pelvis-Safety™ och Arm-Safety™

LPA1

Leg-Safety™ 50 x 17 x 17 cm

LPA2

Pelvis-Safety™ 50 x 17 x 17 cm

LPA3

Arm-Safety™ 50 x 17 x 17 cm

Tillval / reservdelar
Specialform eller del av LPA-Safety™ mm.
Tvättråd
Tvättas med sprit- tvållösning eller Virkon 1%.
Konceptet LPA-Safety™ är utvecklat och konstruerat av Anders Erlandsson.
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