TraumaTransfer™ är en innovation utvecklad och konstruerad av
Anders Erlandsson och Eson Comfort. Detta är originalet som är
det enda heltäckande konceptet för säker immobilisering och
förflyttning av traumapatienter eller andra svårt sjuka patienter.
Stor vikt har lagts vid att optimera funktion och användarvänlighet.

TT4 – Standardlösning med 4st
Kroppsband

TT44 – 4-punktslösning + 3st
Kroppsband

TTX – Krysskoppling + 3st
Kroppsband

Tillbehör
Godkända och Certifierade
Samtliga innovationer och konstruktioner av Anders Erlandsson och Eson Comfort
Pelfix™ Bäckenfixering – 2st smala
och 2st breda kuddar per
förpackning. Går att kombinera för
olika storlekar.
Fixeringskuddar används ALLTID
för en säker immobilsering av
patient på TraumaTransfer™

BedSlide™ – flexibel glidskiva
som används vid förflyttning eller lyft
av patient.

TT-Transporter™ - är en
utjämningsmadrass som används på
Alfa-bårar vid alla transporter med
TraumaTransfer™.

www.esoncomfort.se

• OPTIMERAD FÖR CT
• ENKLA OCH SÄKRA
FÖRFLYTTNINGAR
• TRYCKAVLASTANDE

AEROresc®
EASY
Collar
kombinerar
det
bästa
från
marknadsledarna. EASY Collar kan
justeras till 16 olika storlekar, för
optimal anpassning. Finns i Vuxen-,
militär- och barnversion. Certifierad 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.

FRÅGOR OCH SVAR OM TRAUMATRANSFER™
1.
Vilka är de största fördelarna med TraumaTransfer™?
Man slipper besvärliga och farliga förflyttningar på bl.a. röntgenavdelningar.
Detta sparar tid och ökar patientsäkerheten. Tryckavlastande polstring
minimerar risken för tryckskador.
2.
Är TraumaTransfer™ endast till för multitraumapatienter?
Alla traumapatienter, alltså även lindrigt skadade som bedöms komma till CT
eller annan röntgen, bör placeras på TraumaTransfer™. Även patienter med
misstänkt intracerebral blödning kan med fördel placeras på
TraumaTransfer™.
3.
När och hur flyttar man över patienten till TraumaTransfer™?
TraumaTransfer™ är en intrahospital madrass som bör placeras på
akutmottagningen, där överflyttning sker. Beroende på vad patienten ligger på
vid ankomsten, kan olika tekniker användas:
- BedSlide™ eller förflyttningshjälpmedel som lämpligen placeras
under patienten i samband med log-roll-manövern. Detta är lämpligt
bl.a. om patienten ligger på en vakummadrass vid ankomst.
- Vissa prehospitala immobiliseringshjälpmedel kan placeras
ovanpå
TraumaTransfer™ men dessa bör snarast möjligt avlägsnas för att få
optimal patienthantering.
4.
Hur placeras och fixeras patienten på TraumaTransfer™?
En av följande lösningar monteras ALLTID på TraumaTransfer™, enligt
manualen för TraumaTransfer™:
- TT-Cover 2014™ eller TT-Cover K-Light 2020™ för heltäckande
lösning
- TT-Headfix 2014™ eller TT-Headfix K-Light 2020™ när endast huvud
och nacke immobiliseras.
Därefter flyttas patienten över och centreras på madrassen. Patienten skall
placeras med huvudet i höjd med överkanten på TraumaTransfer™. Före
transport t.ex. till röntgen, fixeras patientens huvud och kropp. Detta för att
säkerställa vidare förflyttningar.
5.
Hur länge kan en patient ligga på madrassen utan risk för
tryckskador?
Det beror på patientens kroppskonstitution och perifera cirkulation. Flera
patienter har legat på TraumaTransfer™ i mer än 12 timmar, utan tecken på
tryckskada. Grundregel är att inte låta patienten ligga kvar längre än vad
allmäntillståndet kräver.
6.
Hur rengör man TraumaTransfer™?
- A. Avlägsna alla lösa delar.
- B. Kroppsbanden bör vid nedblodning spolas i kallt vatten. De kan
därefter tvättas i 60˚.
- C. Madrassen torkas av och desinficeras med sprit-tvållösning
eller Virkon 1%. Undvik dusch och högtrycksrengöring!
ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

PRODUKTINFORMATION
Madrassen är uppbyggd på en 12mm:s bärande
esonkärna i kolfiberpolycell. Över kärnan ligger
en 40mm tjock stoppning med fjädrande och
viskoelastiska egenskaper, volymvikt av ca
52kg/m³. Över stoppningen ligger ett
penetreringsskydd i EVA. Överdraget är
tillverkat av en tät Trevira CS-väv med sydda
och vätsketätade sömmar, för att få starkast
möjliga lösning. Väven har en draghållfasthet på
mer än 2.500N/5cm. Översidan är försedd med
den senaste Easy Of™ teknologin för optimala
hygienegenskaper. TraumaTransfer™ har en
lågfriktionsundersida för att förenkla
förflyttningar. Utmed långsidorna finns en
Esongrip™ grepplist i HD-Polyeten, utformad för
optimal överflyttningsergonomi.
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.
TraumaTransfer™ har måtten 540*2000*60mm
och väger 8-9kg beroende på modell.
TraumaTransfer™ har en teknisk
funktionsgaranti på 1 år.
Tillval / reservdelar
Fästband för kroppen, kryssfästband, fotband,
BedSlide™ glidskiva, bäckenfixeringskudde
TT-Pelfix™ mm.
Tvättråd
Madrassen tvättas med sprit- tvållösning eller
Virkon 1%. Kroppsbanden kan maskintvättas i
60°.
TraumaTransfer™ är utvecklad och konstruerad
av Anders Erlandsson, med stöd av
traumagruppen på Länssjukhuset i Halmstad
och den tillverkas i Sverige.
CE Registrationcode 344-2757-35332

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com
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