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ΜΔΥΡΙ 14.05.2018 ΓΙΑ ΔΙΓΟ : ΣΡΩΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ Β
Αμηόηηκνη θύξηνη,
ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ δεκόζηα δηαβνύιεπζε επηηξέςηε καο κέζα από ηελ 25εηή εκπεηξία καο θαη
με ζηότο πάνηα ηην αναβάθμιζη σπηρεζιών σγείας, λα ζαο αλαθέξνπκε ηα θάησζη δεδνκέλα θη
επξέσο απνδεθηά
Ο λνζειεπόκελνο αζζελήο κπνξεί λα είλαη θαηάθνηηνο γηα κεγάιν ρξνληθό δίαζηεκα ζε ζρέζε κε
έλα πγεηή αζζελή.
Κάζε λνζνθνκείν νθείιεη λα ιακβάλεη εθείλα ηα κέηξα θαηά ηε λνζειεία αζζελώλ πξνβιέπνληαο
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο λνζειείαο, εηζη ώζηε λα βνεζάλε θη όρη λα ρεηξνηεξεύνπλ ηε θαηάζηαζε
ηδηαίηεξα ησλ θαηάθνηησλ αζζελώλ.
Οη αζζελείο επνκέλωο πνπ έρνπλ κεηωκέλε θηλεηηθόηεηα ή θαη αηζζεηηθόηεηα πξέπεη λα έρνπλ ζηξώκαηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θαηαλνκή ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο. Τν
θαηάιιειν ζηξώκα είλαη απηό πνπ ζηεξίδεη ζωζηά, ελώ είλαη ηαπηόρξνλα άλεην θαη ζε απηό ζπκβάινπλ δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ζηξώκαηνο κεηαμύ ηωλ νπνίωλ:

α)Η ππθλόηεηα ηνπ ζηξώκαηνο (VOLUME WEIGHT) νξίδεηαη ην βάξνο ελνο θπβηθνύ κέηξνπ ηνπ
ζηξώκαηνο- νζν κεγαιύηεξε ηόζν κεγαιύηεξε ε δηάξθεηα.Πξνηείλνπκε από 50/kg/m3.
β) ην ύςνο ηνπ ζηξώκαηνο ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ππθλόηεηα θαζηζηά κεγάιε ηελ αληνρή ζε
πςειά βάξε αζζελή αιιά βνεζά λα κελ λησζεη ν αζζελήο ηελ ζθιεξή επηθάλεηα ηεο θιίλεο -νπόηε
νζν κεγάιν ην πςνο ηόζν πην άλεην ην ζηξώκα θαη ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί.Πξνηείλνπκε >14 εθ.
γ)Η πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ ηνπ ζηξώκαηνο έρεη ζεκαζία.Η πνιπξνπεζάλε έρεη θαιή ειαζηηθόηεηα αιιά
εάλ πάλσ ζην ζηξώκα πνιπνπξεζάλεο ηνπνζεηεζεί κηα ζηξώζε θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ ζηξώκαηνο,
από βηζθνειαζηηθή πνιπνπξεζάλε απηό επηηξέπεη ην ζώκα λα βπζηζηεί κέζα θαη λα κεηώζεη ηηο
πηέζεηο πνπ αζθνύληαη πάλσ ηνπ από ην ζηξώκα, θαηαλέκνληάο ηηο κε ηε πξνζαξκνγή ηνπ
ζηξώκαηνο ζην εθάζηνηε ζώκα θη επηηξέπνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα.Ο ζπλδπαζκόο δειαδή
ζηξώκαηνο κε πιηθό αθξνύ πνιπνπξεζάλεο (viscoelastic) εγγπάηαη σο ν βέιηηζηνο γηα πξνθύιαμε
από ηηο θαηαθιίζεηο-παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα λνζνθνκεηαθή ππνδνκή.
Τν ζθιεξό ζηξώκα δελ ζεκαίλεη όηη είλαη θαηάιιειν γηα αζζελή κε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. ν
δείθηεο compression hardness είλαη ε πίεζε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα λαλ πεηύρεη εκπινθή
(foam block) κερξη 40% θη απνηππώλεηαη ζε kilopascals (kPa).Oζν πην κηθξή ε ηηκή, ηόζν πην απαιό
ην ζηξώκα.Πξνηείλνπκε 5.0/4.0 kPa.
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νπόηε πξνηείλνπκε ηελ αλαθνξά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ζηξώκα κε ηα θάησζη
ραξαθηεξηζηηθά:
a. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 2 επίπεδα ζηξώζεηο κε θάησ επίπεδν από πςειήο
ππθλόηεηαο πνιπνπξεζάλε ηύπνπ cold foam (open cell θαηαζθεπή)θαη πάλσ
επίπεδν από βηζθνειαζηηθή πνιπνπξεζάλε ηνπιάρηζηνλ πςνπο 5 εθ ή άιιν πιηθό
(ππθλόηεηαο -volume weight ,ηνπιάρηζηνλ 50 Kgr/m³) θαηάιιειν γηα ηελ πξόιεςε
ησλ θαηαθιίζεσλ.
b. πλνιηθό ύςνο ζηξώκαηνο ηνπιάρηζηνλ 14 εθ.
c. ζηηο άθξεο ηνπ θαηά κήθνο λα έρεη ππνζηήξημε από κεγαιύηεξεο ζθιεξόηεηαο θαη
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 εθ, ζηξώκα πνπ λα βνεζά λα κε γιηζηξά πξνο ηα εμσ ν
αζζελήο (πξνζηαζία από πηώζε ζηε πξνζπάζεηα θηλεηνπνίεζεο-έγεξζεο ηνπ
αζζελή)
d. Γηαζηάζεηο πεξίπνπ 87 ρ 200 εθ (ή 90ρ 200 εθ δηαηππώζηε αλαιόγσο δηαζηάζεσλ
θιίλεο)
e. Η θαηαζθεπή ηνπ λα δεκηνπξγεί έλα ζύζηεκα αεξηζκνύ ην νπνίν λα ζπκβάιεη ζηε
κείσζε ηνπ ηδξώηα ηνπ αζζελή.
f. Να δηαζέηεη εμαηξεηηθή δηαπεξαηόηεηα αέξα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη άλεηε
αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζζελή.
g. Γείθηε ζθιεξόηεηαο (compression hardness) 5.0/4.0/kPa
h. Να θέξεη πξνζαζαθαηξόκελν θάιπκκα, αδηάβξνρν, αλζεθηηθό ζε δηαηξήζεηο θαη
ζθηζίκαηα, αληηαιιεξγηθό, βαθηεξηνζηαηηθό, βξαδύθαπζην (class 1M), πιελόκελν –
απνιπκαηλόκελν ζε απηόκαην πιπληήξην θαη απνζηεηξώζηκν ζε θνηλνύο θιίβαλνπο
αηκνύ ζηνπο 90°C

ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία,
κε εθηίκεζε,
Δήμηηρα Θεοδώροσ
Βηνηαηξηθόο κεραληθόο
dtheodorou@enamed.gr
ηηλ 2108022150 ΚΙΝ. 6972442852
dtheodorou@enamed.gr
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