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POSIMED®  

UNIVERSĀLAIS SPILVENS 

Piemērots sāpju terapijai! 

Guļoša pacienta profilaksei un terapijai! 

Apvalks viegli dezinficējams!  

 

Apvalks 
• Dezinficējams noslaukot; 

• Dezinfekcijas līdzekļu izturīgs.  

Ultraskaņas metinātas šuves 

Spilvena pildījums 

nodrošina:  

• Optimizētu spiediena samazināšanos.  

• Ātru pielāgošanos lietotāja ķermenim. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu.  

POSIMED pozicionēšanas piederumi ir pieejami dažādās formās un izmēros. 

Nosaukums 
Izmērs (cm) 

Garums x platums 
Produkta nr. 

Universāls spilvens (mazs) 37 x 26 PO-UNIK3726 

Universāls spilvens (liels) 56 x 40 PO-UNIG5640 

Papēža atbalsts 39 x 21 PO-FERS3921 

Apakšdelma atbalsts 39 x 21  PO-UNTE3921 

Abdukcijas spilvens 60 x 35 PO-SPRE6035 

Cilindra spilvens 60 x 21 PO-ROLL6021 

30o pozicionēšanas spilvens (mazs) 170 x 74  PO-LAGE1165 

30o pozicionēšanas spilvens (liels) 182 x 54 PO-LAGE0165 

Gurnu abdkucijas spilvens 35 x 28  PO-HUFT3528 

Pusaplis  137 x 80  PO-HALB1378 
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POSIMED®  

PRODUKTU KLĀSTS 

Universālais spilvens 

Multi-funkcionāls pozicionēšanas rīks 

dažādiem pielietojumiem. 

 

Izmērs:  37/26 cm | PO-UNIK3726 

 56/40 cm | POUNIG5640  

Papēža atbalsts 

Papēža pozicionēšanai. 

 

Izmērs:  39/21/8 cm | PO-FERS3921 
 

Abdukcijas spilvens 

Kājas, potītes un elkoņa pozicionēšanai. 

 

Izmērs:  60/35 cm | PO-SPRE6035 
 

Apakšdelma atbalsts 

Apakšdelma pozicionēšanai. 

 

Izmērs:  39/21/8 cm | PO-UNTE3921 
 

Cilindra spilvens 

Kājas, kakla un citu ķermeņa daļu 

pozicionēšanai. 

 

Izmērs:  60/21 cm | PO-ROLL6021 
 

30o pozicionēšanas spilvens 

Stabilam 30o atbalstam. 

 

Izmēri:  170/74 cm | PO-LAGE0165 

 182/54 cm | PO-LAGE1165 
 

Gurnu abdkucijas spilvens 

Gurnu pozicionēšanai > Samazina gūžas 

protezēšanas dislokācijas risku. 

 

Izmērs:  35/38/14 cm | PO-HUFT3528 
 

Pusaplis 

Augšējās ķermeņa daļas atbalstam.  

 

Izmērs: 137/80 cm | PO-HALB1378 
 

 

 



 

POSIMED® spilveni ir pozicionēšanas palīglīdzekļi dažādās formās un 

izmēros, kas paredzēti spiediena novēršanai un ārstēšanai. 

Ar dažādiem pozicionēšanas palīglīdzekļiem pacients var tikt pārvietots tikai 

nedaudz un labi sabalansēts spiediena sadalījums ļauj pacientam gulēt atvieglotajā un 

spiediena samazinošā pozīcijā.  

Mērķis ir saglabāt spiediena ilgumu un intensitāti līdz minimumam. 

Mūsu pozicionēšanas sistēma ir balstīta uz spiedienu mazinošu speciālu 

pildījumu. 

POZICIONĒŠANAS PIEMĒRI 

 


