dynamische
ligortheses

Ondersteuning

dynamische ligortheses
Een goede nachtrust is voor iedereen
van groot belang, maar helaas niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Met de DINA
Sleep dynamische ligorthese kunnen
cliënten comfortabel in verschillende
houdingen worden gepositioneerd. Dit
zorgt voor een gevoel van ontspanning en
geborgenheid waardoor de cliënt beter
slaapt en overdag beter functioneert.

De verschillende onderdelen van
DINA Sleep zorgen samen voor
een persoonlijke orthese. Zo
kan een gecorrigeerde en goed
ondersteunde lighouding voor
de cliënt worden ingesteld. Een
goede ondersteuning heeft veel
voordelen zoals een verbeterde
ademhaling, ontspanning en
een betere doorbloeding. Het
voorkomt bovendien decubitus en
contracturen.

De ligorthese van DINA Sleep
is gemaakt van het innovatieve
materiaal VIELA Foam. Dit visco
elastisch traagschuim heeft
een betere luchtventilatie dan
standaard traagschuim. Ook is het
bestand tegen trek-,schuif-, en
scheurkrachten. Het kan evenals
alle andere onderdelen van de DINA
Sleep op hoge temperatuur in de
wasmachine worden gewassen.
Dit komt de hygiëne en de
duurzaamheid van het systeem
ten goede.

Bouwstenen
voor de perfecte
ondersteuning
DINA Sleep is een volledig
dynamische ligorthese. De
verschillende onderdelen bieden
samen de mogelijkheid om de cliënt
in meerdere houdingen (ruglig, 30
graden zijlig of zijlig) te positioneren
en ontspannen. DINA Sleep bestaat
uit de volgende onderdelen:

DE VOORDELEN
Velcrolaag voor de fixatie
van positioneringssteunen

Positioneringssteunen
in drie maten

Voor de cliënt
Elke cliënt heeft zijn eigen
specifieke behoeften, waarbij
DINA Sleep kan bijdragen aan
de volgende voordelen:
• Meer ontspanning door een
goed ondersteunde houding

Vielafoam toplaag van
elastisch traagschuim

• Houdingscorrectie
Positioneringskussens
in vier soorten

• Het bestrijden en voorkomen
van contracturen en pijn

• De tri-elastische velcrolaag is bedoeld voor de fixatie van de positioneringssteunen

• Voorkomen van extern
opgelegde dwanghoudingen

• De Vielafoam toplaag is gemaakt van een innovatief elastisch traagschuim
(VIELA Foam), geproduceerd op waterbasis. De toplaag is voorzien van een
tri-elastische, waterafstotende en luchtdoorlatende hoes

• Decubituspreventie door
houdingsveranderingen en
goede drukverdeling

• Comfifresh tussenlaag, voor een betere luchtcirculatie

• Verbetering van de ademhaling

• Nicky overtrek, in de kleuren ivoor en blauw

• Een goede nachtrust

• De positioneringssteunen zijn er in drie maten en kunnen zowel in een hoek
van 90° als in 45° geplaatst worden
• De positioneringskussens zijn er in vier soorten (C, rechthoek, vierkant en rol)
en in de maten Small, Medium en Large

Voor de zorgverlener
Niet alleen voor de cliënt, maar ook
voor de zorgverlener biedt DINA
Sleep voordelen:
• De positioneringssteunen
en -kussens kunnen
eenvoudig worden verwijderd
voor het wassen, aan- en
uitkleden of verschonen
van de cliënt
• Met DINA Sleep is het maken
van een transfer met een tilband
een stuk eenvoudiger
• De verzorging en het
kleden wordt fysiek minder
belastend als de cliënt
meer ontspannen is

www.dinasleep.nl

E E N P RO D U C T VA N

Contact
Wil je meer weten over DINA Sleep en het gebruik ervan in een specifieke
situatie? We beantwoorden je vragen graag of komen langs om de juiste
combinatie van onderdelen samen te stellen en je de voordelen te laten
ervaren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
info@joyincare.com • +31 (0)341 76 80 80 • Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet

