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Výrobce: ACTION PRODUCTS, INC.
22 N. Mulberry St.
Hagerstown, MD 21740
USA

Katalog antidekubitních
a polohovacích podlo�ek

� unesou ka�dou hmotnost bez po�kození

� propou�tí rentgenové paprsky

� samy odstra!ují po�kození jako propíchnutí a prora�ení,
v p"ípadech v#t�ího po�kození lze pou�ít záplaty na opravy
podlo�ek

� bez latexu, materiál podobný tkáni, s n#kterými vlastnostmi poko�ky, lze
je pou�ít p"ímo na t#lo pacienta, p"ípadn# pou�ít kontamina$ní nebo
tkaný kryt

� jenoduché $i�t#ní dezinfek$ními prost"edky, antimikrobní vlastnosti,
dezinfekce b#�nými dezinfek$ními prost"edky

� neho"lavé, samozhá�ecí

� efektivní vzhledem k cen#, znovu pou�itelné, trvanlivé a jednodu�e opravitelné

� neabsorbují t#lesné pachy nebo tekutiny
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Tlaková po�kození a poru�ení k&�e jsou vá�ným problémem, se kterým se chirurgi$tí
profesionálové, zdravotnický personál a jejich pacienti setkávají ka�dým dnem. Také náklady
vynalo�ené na lé$bu t#chto onemocn#ní nejsou zanedbatelné.Podlo�ky a polohovadla Action
zabra!ují dekubitním v"ed&m tím, �e rovnom#rn# rozkládají kolmý tlak, sni�ují tangenciální tlak
a rozptylují teplo.
Kolmý a tangenciální tlak jsou hlavní p"í$iny kapilárního uzav"ení na povrchu k&�e,
nedostate$ného p"ívodu kyslíku a vý�ivy a následovn# rozpadu tkán# tzn. vzniku v"edových
chorob.Teplo a vlhkost jsou dva faktory, které jsou pova�ovány za katalyzátory v procesu
poru�ení k&�e. Schopnost kontrolovat tyto faktory a zmírn#ní rozvoje a �í"ení "zarudlých
skvrn" v místech vy��ího p&sobení tlaku pom&�e minimalizovat pacientovo riziko. Zaji�t#ní
lokálního prokrvení je nezbytné v prevenci p"ed otla$eninami, prole�eninami, dekubity,
distorzními, trofickými nebo ischemickými v"edy a dal�ími tlakovými onemocn#ními.

NA ÚVOD

Tlaková po�kození mají mno�ství r&zných jmen jako:
otla$eniny, prole�eniny, dekubitní v"edy, distorzní v"edy, trofické v"edy a nebo
ischemické v"edy. Jsou to ohrani$ená místa ulcerace a celulární nekrózy. Jedná
se o ohrani$ené plochy ulcerací a bun#$ných nekróz. Po�kození není omezeno
na poko�ku, ale prostupuje svaly, tukem a kostí. Ka�dý pacient, který se
podrobuje chirurgickému zákroku, je tlakovým po�kozením vá�n# ohro�en,
zvlá�t# star�í pacienti nebo pacienti se slabým krevním ob#hem.
A$koli tlaková po�kození nej$ast#ji vznikají na místech, kde jsou kosti t#sn#
pod povrchem t#la, mohou se vyvinout na jakékoli tkáni v d&sledku
dlouhotrvajícího svislého tlaku, zvlá�t# pokud je tlak kombinován s teplem.
Teplo urychluje vznik tlakových v"ed& tím, �e zvy�uje metabolické po�adavky,
kterou t#lo nem&�e uspokojit.
Jiným druhem tlaku, který zap"í$i!uje n#kolik tlakových po�kození, se nazývá
tangenciální tlak. D&sledky namáhání se projeví v�dy, kdy� mechanický tlak
p&sobí paraleln# na povrch tkán# a na k&�i vytvá"í záhyby.

Podlo�ky a polohovadla Action zabra!ují dekubitním v"ed&m tím, �e rovnom#rn# rozkládají kolmý tlak, sni�ují tangenciální
tlak a rozptylují teplo.
Podlo�ky Action jsou vyu�ívány na opera$ních sálech, na prakticky v�ech typech nemocni$ních odd#lení, jsou velmi
vhodné pro t#lesn# posti�ené i pro domácí pou�ití.

Prevence je nejlevn#j�í.

Antidekubitní a polohovací podlo�ky Action se prodávají ve více ne� 42 zemích po celém sv!t!. Je ji� mnoho institucí,
které spoléhají p"i prevenci svých pacient# p"ed po�kozením tkán! nebo nerv# zp#sobeným tlakem na Action.
Provizorní pou�ívání srolovaných ru$ník#, písku, molitanu, vak# s tekutinou a p!ny nem#�e poskytnou pacient#m
takovou ochranu, kterou po�adují.
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40100 Profesionální opera!ní podlo�ka (st$ední délka)

Tato stolní podlo�ka je pou�itelná pro �iroký rozsah procedur. Zvlá�t# je
d&le�itá pro pou�ití p"i procedurách trvajících déle ne� % hodinu nebo pro
pacienty s cirkula$ními problémy. P"i zdlouhavých operacích jako je otev"ení
srdce nebo jiné p"ípady vy�adující, aby pacient dlouhodob# le�el na zádech je
tato podlo�ka ideální. Dále tuto podlo�ku doporu$ujeme pro pou�ití v pediatrii
a m&�e být dopln#na s podlo�kou 40%05 pro pou�ití na velkém stole.
Rozm#r: %%70 x 50 x %3mm.

40101 Profesionální opera!ní podlo�ka (plná délka)

Tato podlo�ka je prodlou�enou modifikací 40%00. Pokrývá celý st&l
a rovnom#rn# rozkládá t#lesnou hmotnost pacienta nap". p"i otev"ení srdce
a jiných operacích hrudi nebo b"i�ní oblasti. Proto�e poskytuje vysoký komfort
pro pacienty s místním umrtvením, jako nap". p"i operaci �edého zákalu, je
pohyb pacienta minimalizovaný. Pou�ití podlo�ky je mo�né i v p"ípadech,
kdy pacient le�í na b"í�e nebo na boku. Rozm#r: %830 x 500 x %3mm.

40102 Kontamina!ní kryt

Tento kryt slou�í jako dopln#k k model&m 40%00 a 40%0%. Je doporu$en pro p"ípady
s vysokým rizikem infekce. Zárove! tento kryt zvy�uje �ivotnost podlo�ek a napomáhá
jejich $i�t#ní.

40103 Profesionální opera!ní podlo�ka s perineálním
výst$ihem

Tato podlo�ka byla vinuta pro pou�ití v litotomické pozici, a m&�e být
pou�ita v mnoha dal�ích aplikacích na opera$ních sálech i v urologických
ordinacích. Rozm#r: %%70 x 500 x %3 mm

40104 3-dílná podlo�ka na velký segmentový st"l

Tato sestava zahrnuje podlo�ku hlavy, st"ední $ásti t#la a nohou a slou�í
pro pou�ití na segmentových stolech, jako je Amsco. Je ideální pro �irokou
oblast pou�ití a zaji�'uje rozprost"ení tlaku na celou plochu stolu.
A Podlo�ka pro oblast hlavy

508 x 229 x %3 mm
B Podlo�ka pro st"ední $ást t#la s perineálním výst"ihem

508 x %003 x %3 mm
C Podlo�ka pro oblast nohou s perineálním výst"ihem

508 x 508 x %3 mm

PODLO�KY NA OPERA(NÍ STOLY
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40105 Stolní podlo�ka

Univerzální podlo�ka vhodná pro urologické lavice, ordinace a vy�et"ovací
stoly. Je vynikající pro jakékoliv ortopedické nebo kardiovaskulární
procedury. M&�e být pou�ita spolu s modelem 40%00 nebo 40%03, $ím�
získáme podlo�ku pro celý velký st&l. Tato podlo�ka m&�e být také sto$ena
a pou�ita pod záda, ramena nebo kolena. (asto je vyu�ívána pro podp#ry
nohou p"i gynekologických procedurách a pro rektoskopickou podporu
proktologických zásah&. Rozm#r: 508 x 508 x %3 mm

40200 Podlo�ka pod hlavu s p$izp"sobivým
st$edovým v#ncem

Tato podlo�ka pod hlavu m&�e být pou�ita pro v#t�inu pozic vle�e na
zádech. Po ulo�ení pacientovy hlavy na podlo�ku se st"edový v#nec sám
p"izp&sobí tvaru hlavy, $ím� je zaji�t#na maximální podpora a prevence
otlak&. Rozm#r: 229 x 250 x 57 mm

40201 Kruhová podlo�ka hlavy

Jedná se o podlo�ku vyvinutou pro ochranu a ulo�ení hlavy, p"i$em� je zárove! umo�n#n snadný
p"ístup k oblasti hlavy a krku. M&�e být pou�ita p"i nejr&zn#j�ích procedurách, v$etn# ENT,
plastických, obecných, o$ních a kr$ních zásah& i operacích hlavy. Rozm#r: 205 x 45 mm

40202 Pediatrická kruhová podlo�ka hlavy

(identická konstrukce s 4020%)
Tato podlo�ka je vyvinuta pro pediatrii a m&�e být pou�ita p"i ENT, plastických, obecných, o$ních a kr$ních
zákrocích i operacích hlavy. Rozm#r: %40 x 32 mm

40203 Neonatální kruhová podlo�ka hlavy

Pou�ití je stejné jako u model& 4020% a 40202, identická je i konstrukce.
Podlo�ka je rozm#rov# men�í pro p"izp&sobení operacím neonatálních
pacient&. Rozm#r: 83 x 20 mm

40212 Kruhová podlo�ka hlavy

Tato podlo�ka je stejná jako model 4020%, ale pon#kud vy��í za ú$elem
poskytnutí vhodn#j�í polohy hlavy nebo krku. Rozm#r: 205 x 75 mm

40218 Kruhová podlo�ka hlavy

Rozm#r: 203(vn#j�í pr&m#r) x %%4(vnit"ní pr&m#r) x 44 mm

PODLO�KY NA OPERA(NÍ STOLY
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40204 Podkovovitá podlo�ka pod hlavu

Podlo�ka je vyvinuta pro polohy vle�e na b"i�e nebo na boku. Tvar
podkovy umo�!uje p"ívod $erstvého vzduchu nebo anestetik, le�í-li pacient
na b"i�e nebo na boku. Rozm#r: 205 x 45 mm

40205 Pediatrická podkovovitá podlo�ka

Identická s modelem 40204, ale rozm#rov# men�í. Rozm#r: 205 x 57 mm

40206 Neonatální podkovovitá podlo�ka

Jedná se o men�í provedení modelu 40205. Rozm#r: 83 x 20 mm

40211 Podkovovitá podlo�ka pod hlavu

Tato podlo�ka je stejná jako model 40204, ale pon#kud vy��í za ú$elem
poskytnutí vhodn#j�í polohy hlavy nebo krku. Rozm#r: 205 x 75 mm

40207 Laterální podlo�ka pod hlavu se st$edovým v#ncem

Tento model je ur$en pro laterální opera$ní zákroky. Zabra!uje otlak&m na
pacientových tvá"ích a u�ích. M&�e být pou�it pro dosa�ení vhodné vý�ky
polohy pacienta pro nejsnadn#j�í p"ístup operujících.
Rozm#r: 230 x 250 x 25 mm

40208 Chráni! !ela

Tento model má polokruhový profil a rovnou podstavu. Pou�ívá se pro ochranu $ela jak pro
novorozence tak i pro d#ti a dosp#lé pacienty, aby nedo�lo k otla$ení kyslíkovými trubicemi atd.
Rozm#r: 64 x 4% x %6 mm

40209 Op#rka hlavy pro oftalmologii

V této podlo�ce je profilové vybrání pro stabilní ulo�ení hlavy pacienta. Je
pou�itelná p"i v�ech operacích o$í, oblasti úst a tvá"í. Poskytuje vysoký
komfort pro pacienty s lokálním umrtvením a minimalizuje jejich pohyb.
Tvar podlo�ky zárove! umo�!uje chirurg&m pou�ítí podp&rného ramene.
Rozm#r: 3%0 x 270 x %00 mm

40210 Op#rka hlavy pro oftalmologii

Jedná se o zmen�enou variantu modelu 40209. Takté� pou�ití v chirurgii je
stejné jako u modelu 40209. Rozm#r: 3%0 x 250 x 73 mm

PODLO�KY HLAVY
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40213 Profilovaná podlo�ka hlavy

Profil této podlo�ky zaji�'uje optimální stabilitu
pacientovy hlavy p"i poloze vle�e na zádech. M&�e být
v�ak pou�ita i pro ochranu kolen nebo lýtek p"ed
otlaky. Rozm#r: %80 x %80 x 80 mm

40217 Profilovaná podlo�ka hlavy

Rozm#r: 229 x 229 x 38 mm

40217P Profilovaná podlo�ka hlavy - pediatrická

Rozm#r: %90 x 2%6 x 57 mm

40300 Malá podlo�ka pod ruku

Podlo�ka je vhodná pro pou�ití na standardních stolech, které jsou roz�í"eny
o rameno pro podporu ruky, aby chránila pacient&v biceps, loket a oblast p"edloktí.
Tato podlo�ka m&�e být také sto$ena a pou�ita jako polohovadlo pro t#�ko
p"ístupné oblasti, zvlá�t# v pediatrii. Rozm#r: %00 x 380 x 6 mm

40301 Velká podlo�ka pod ruku

Stejná podlo�ka jako model 40300, ale p"izp&sobená pro v#t�í délku ruky.
Rozm#r: %%5 x 6%0 x %0 mm

40302 Souprava podlo�ek pro podp#ru ramen

Tato podlo�ka je ur$ena pro pacienty v Trendelenburgov# poloze,
aby chránila oblast ramen. M&�e být v�ak pou�ita také p"i jiných aplikacích,
kdy je t"eba pou�ít podpory nebo op#rky k podep"ení pacienta, nap". na ledviny.
Rozm#r: %30 x %50 x 25 mm

PODLO�KY HLAVY
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40303 Chráni! loketních/pa�ních nerv"

Chráni$ má za ú$el chránit loketní-pa�ní nervy p"ed po�kozením tlakem.
Obto$í se kolem ruky, zajistí suchým zipem a pak se ruce op#t p"isunou
k t#lu.
Rozm#r: 330 x 460 x 6 mm

40304 Oválný chráni! loketních/pa�ních nerv"

Tento model má stejné pou�ití jako 40303, díky svému tvaru v�ak umo�!uje
vizuální kontrolu ruky a snadný p"ístup pro podávání anestetik. Podlo�ka je

p"eto$ena p"es loket a zaji�t#na suchým zipem.
Rozm#r: 400 x %50 x %3 mm

40306 Profilovaná podlo�ka pa�e - velká

Rozm#r: 6%0 x %46 x 57 mm

40307 Profilovaná podlo�ka pa�e - malá

Rozm#r: 406 x %40 x 5% mm

40310 Profilovaná podlo�ka pa�e - st$ední

508 x %46 x 57 mm

40308 Velká podlo�ka pa�e - douhá

6%0 x %65 x %0 mm

40309 Velká podlo�ka pa�e - krátká

38% x %65 x 6 mm

PODLO�KY PRO PA�E, RAMENA A LOKTY
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20401Chráni! kotníku a paty, lokte

%0 mm (sada 2 ks)

20401A Chráni! kotníku a paty, lokte

5 mm (sada 2 ks)

40400 Podlo�ka pod nohu/chráni! kotníku a kolena

Podlo�ka se pou�ívá na stojany a podp#ry nohou. Je mo�né pou�ít ji i jako
podlo�ku ruky nebo sto$it a aplikovat jako polohovadlo.
Rozm#r: %00 x 305 x 6 mm

40401 Chráni! kotníku a paty

Tato ochranná podlo�ka je vhodná pro v�echny procedury vy�adující
dlouhodobou nehybnost a vytvá"ející tlak na oblast kotníku. Pou�ití je
jednoduché - pacientovo chodidlo se vlo�í do chráni$e a zajistí suchým
zipem. Rozm#r: 200 x 320 x %3 mm

40402 Podlo�ka pod koleno - malá

Jedná se o podlo�ku ur$enou pro záv#sy nohou (kolen) pro pou�ití v gyne-
kologii, urologii a OB. Dále m&�e být uplatn#na pro ochranu podkolení oblasti
nebo v pediatrii. Rozm#r: 229 x 279 x %0 mm

40403 Podlo�ka pod koleno - st$edn# velká

Jedná se o v#t�í variantu modelu 40402. Tuto podlo�ku je mo�no pou�ít
v oblasti slabin, kolen, kotník& nebo ledvin, le�í-li pacient na stran#. Sto$ená
podlo�ka m&�e být vyu�ita v pediatrii nebo neonatologii pro oblast podpa�í.
Rozm#r: 279 x 430 x 6 mm

40404 Podlo�ka pod koleno - velká

Tato podlo�ka je doporu$ena pro pou�ití na velkých záv#sech nohou (urologického typu). M&�e
také slou�it pro u$ely jako modely 40402 a 40403. Podlo�ka je ú$innou ochranou proti tlaku
a má univerzální pou�ití na opera$ních sálech, urologických ordinacích a chirurgických centrech.
Rozm#r: 560 x 500 x %3 mm

PODLO�KY PRO NOHY, PATY A KOLENA
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40500 Podlo�ka pro záv#s nohy a chodidla

Tento model podlo�ky slou�í k ochran# spodní $ásti pacientovy nohy a oblasti
kotníku v Allenových op#rkách. Vhodné pou�ití je zejména, le�í-li pacient v litotomické
poloze p"i gynekologickém nebo urologickém zásahu ale i p"i procedurách týkajících se
kone$níku nebo tra$níku. (sada 2 ks)

40501 Kryt záv#sných ty!í

Podlo�ka je vhodná pro pacienty le�ící v litotomické poloze p"i urologických
nebo gynekologických procedurách. Chrání pacienta p"ed otlaky a zran#ním,
ke kterým m&�e dojít p"i styku s kovovými záv#snými ty$emi. Navléknou-li
se kryty na ty$e, nemusí se sundavat po ka�dém zákroku a tím se vylou$í
$asté únavné navlékání a sundavání kryt&. Velmi dobrou kombinaci
získáme, doplníme-li tyto kryty o model 4040% (chráni$ kotníku).
Rozm#r: 7%% x 5% mm (sada 2 ks)

40510 Podlo�ka pod patu

3%7 x 47 x %0 mm

40511 Podlo�ka pod patu

44% x 47 x %0 mm

40502 Podlo�ka pod patu

Uvedená podlo�ka poskytuje stejnou ochranu pro oblast kotníku jako model
4040%, nevyu�ívá v�ak suchého zipu. Pacient&v kotník se jednodu�e ulo�í
do vý"ezu v podlo�ce. Pr&st"ih v zadní $ásti zaji�'uje ochranu oblasti achilovy
�lachy. Navíc tyto podlo�ky umo�!ují vícenásobné kombinace a tím poskytují
rychlou a snadnou ochranu pro jakékoliv kosti p"ed otlaky.
Rozm#r: %50 x 83 x 45 mm

40520 Chráni! paty (2ks)

PODLO�KY PRO NOHY, PATY A KOLENA
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40600 Kryt na podlo�ku hrudního ko�e

Tato podlo�ka se pou�ívá k obalení podlo�ky typu staph check, kterými jsou
jednotlivá odd#lení vybavena. Zárove! je mo�né ji pou�ít jako samostatné
polohovadlo. Rozm#r: 450 x 450 x %3 mm

40601 Kryt podpa�ní vlo�ky

Identický jako model 40600, ale men�ích rozm#r&.
Rozm#r: 305 x 430 x %3 mm

40602 Malé polohovadlo

Tato malá op#rka eliminuje pou�ívání pytl& s pískem. Je velice univerzální a vhodná pro nejr&zn#j�í zákroky, nap". pro
podlo�ení pa�í, kotník& nebo nohou. Velice u�ite$ná je i p"i tracheotomii, thyroidektomii, procedurách s mandlemi,
operacích kataraktu a dal�ích operacích o$í. Rozm#r. %%4 x 254 x 50 mm

40605 Velké polohovadlo

Jedná se o v#t�í variantu modelu 40602. Tato podlo�ka je ideálním
polohovadlem pro pacienty le�ící na boku. Pou�itelné je také pro podep"ení
kon$etin. Rozm#r: %%4 x 355 x 50 mm

40615 Velké prodlou�ené polohovadlo

Rozm#r: %00 x 460 x 5% mm

40603 Obloukovité polohovadlo
pacienta

Profil podlo�ky ve tvaru p&lkruhu a plochá spodní
strana podlo�ky zaji�'ují maximální ochranu proti
tlak&m pod koleny, le�í-li pacient na zádech. M&�e
být také pou�ita aby pacientovi le�ícímu na b"i�e nepadala chodidla. Pou�ívá
se pro podlo�ení nárt& nebo chodidel proti desce v poloze semi-fowler.
Rozm#r: 360 x %50 x 76 mm

40604 Stup%ované polohovadlo hrudníku

Stup!ovaná nebo tekutá konfigurace této podlo�ky umo�!uje úplné nata�ení
hrudníku. Tento model podlo�ky je vyvinut pro operace srdce
a hrudníku, které vy�adují úplnou hyperextenzi (rozev"ení) hrudníku.
Podlo�ka m&�e být také pou�ita pod kolena nebo mezi kolena p"i
pozici v le�e na zádech, kde poskytuje velmi dobrou ochranu
nervstva. Rozm#r: 230 x 360 x 50 - 38 mm

POLOHOVACÍ PODLO�KY
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40612 Univerzální kryt pro Vac-Pac

Podlo�ka slou�í jako kryt na Vac-Pac (pytel) p"i ortopedických, hrudních
a urologických procedurách, které vy�adují stabilní polohu na boku. Ideální je
podlo�ka také p"i operacích ky$lí, ledvin a jater.
Rozm#r: 7%0 x 940 x %3 mm

40613 Kryt pro Vac-Pac tvaru T

Pou�ití tohoto krytu/podlo�ky je stejné jako u 406%2. Tvarem je v�ak
p"izp&soben pro Vac-Pac ve tvaru písmene T.
Rozm#r: (horní) - 865 x 380 mm, (bo$ní) - 585 x 230 mm

40614 Souprava pediatrických polohovacích podlo�ek

Tato souprava je víceú$elovou sestavou podlo�ek pro polohování a ochranu
novorozenc& b#hem nejr&zn#j�ích zákrok& a procedur. Souprava se skládá
z obdélníkové podlo�ky s vý"ezem uprost"ed pro pou�ití podkovovité podlo�ky
a dvou polohovacích trubic k umo�n#ní rozta�ení hrudi. Mo�nosti pou�ití:
polo�ením podlo�ky rovn#, bez trubic zamezíme otá$ení pacienta p"i pozici
na zádech. Umíst#ním jedné trubice pod podlo�ku do oblasti hrudníku se
tento roz�í"í a umo�ní operace ventrálního hrudníku. Pou�itím malé trubice
pod podlo�kou v oblasti thoraxu a velké trubice pod podlo�kou pod k"í�em,
získáme snadný p"ístup ke spodní $ásti páte"e, nap". p"i resekci tumoru
páte"e. Rozm#r: 508 x 229 x 50 mm

40616 - 40621 Válcová polohovadla hrudi s plochou
spodní stranou

Tento druh polohovadel hrudi je vyráb#n v mnoha velikostech, aby mohly
být pou�ity pro ka�dého pacienta. Chrání celou oblast pacientovy hrudi proti
tlak&m p"i pozici na b"i�e a poskytuje zvý�enou stabilitu proti otá$ení. Tato
polohovadla mají �irokou �kálu pou�ití p"i nejr&zn#j�ích procedurách.
Rozm#ry: 305 x %00 mm, 406 x %00 mm, 508 x %00 mm, 305 x %50 mm,

406 x %50 mm, 508 x %50 mm

40639 - 40646 Válcová polohovadla hrudi s plochou spodní
stranou pro pediatrii

Rozm#ry: %50 x 50 mm, 200 x 50 mm, 255 x 50 mm, 305 x 50 mm,
%50 x 75 mm, 200 x 75 mm, 255 x 75 mm, 305 x 75 mm

POLOHOVACÍ PODLO�KY
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40622 - 40624 Tvarované podlo�ky hrudi s plochou
spodní stranou

Tvar t#chto podlo�ek je p"izp&soben pacientovu hrudnímu ko�i. Spodní
plochá strana zaji�'uje maximální stabilitu a umo�!uje �irokou oblast pou�ití.
Tento model, který je dodáván ve t"ech velikostech je také $asto pou�íván
pod kolena a pod kotníky k jejich podlo�ení a nadzvednutí. Varianta 40624
je dlouhá 500 mm a je pou�itelná k zaji�t#ní pacienta v pozici na boku.

Rozm#ry: 305 x %60 x %30 mm
406 x %60 x %30 mm
508 x %60 x %30 mm

40625 Polohovadlo hrudi (pouze levá !ást)

Rozm#r: 7%0/585 x 203 x 76 mm

40626 Polohovadlo hrudi (pouze pravá !ást)

Rozm#r: 7%0/585 x 203 x 760 mm
Tato souprava je p"izp&sobená tak, aby odpovídala
tvaru oblasti od ramen k hrudi a má zakulacené hrany pro ochranu podpa�ních partií.
Souprava poskytuje optimální polohu horní $ásti t#la a zmen�uje tlak v oblasti thoraxu.

40630 Trapézové polohovadlo

Hlavní význam má tato podlo�ka p"i chirurgických procedurách, p"i kterých
musí mít pacient nohy od sebe odd#leny. M&�e být také
pou�ita jako stabiliza$ní polohovadlo, nebo k zaji�t#ní
chodidel. Rozm#r: 254 x %78 x 89 mm

POLOHOVACÍ PODLO�KY
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Kit 002 Sada záplat pro malé opravy podlo�ek

Slou�í pro snadné a rychlé opravy men�ích po�kození, jako jsou propíchnuté nebo natr�ené podlo�ky Action.
Rozm#r: %00 x %00 mm

Kit 003 Role na opravy podlo�ek

Slou�í pro snadné a rychlé opravy v#t�ích po�kození podlo�ek Action.
Rozm#r: 9%0 x %00 mm

SPECIÁLNÍ PODLO�KY
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4200 Podlo�ka do ko!árku/kolébky - typ Professional

AKTON® podlo�ka, která má za ú$el sní�it ko�ní problémy novorozenc& zp&sobené tlakem a namáháním.
Rozm#r: 305 x 660 x %3 mm

Následující podlo�ky jsou vyráb#ny v n#kolika provedeních - typech. Zde je jejich stru$ný popis.

Typ COMMUTER
Tento druh podlo�ek je doporu$en pro krátkodobé pou�ívání pro pacienty vystavené nízkému riziku. Skládá se
z horní %2,7 mm silné vrstvy AKTON® a 44,5 mm vrstvy p#nového materiálu. Podlo�ky jsou ve vodot#sném obalu,
který je vhodný i pro osoby trpící inkontinencí. P"es tento obal je nata�en tkaný kryt s antiskluzovou spodní stranou.
Jsou dodávány v modré a $erné barv#.

Typ CENTURIAN
Tyto podlo�ky jsou vhodné pro st"edn#dobé pou�ívání a pro osoby, které pot"ebují stabiln#j�í oporu. Doporu$ujeme
je pro pacienty vystavené st"ednímu riziku. Jsou tvo"eny horní %5,9 mm silnou vrstvou AKTON® a stejn# silnou spodní
vrstvou p#nového materiálu. Podlo�ky jsou ve vodot#sném obalu, který je vhodný i pro osoby trpící inkontinencí. P"es
tento obal je nata�en tkaný kryt s antiskluzovou spodní stranou a se dv#ma rukoje'mi. Jsou dodávány v modré
a $erné barv#.

Typ PILOT
Jedná se o podlo�ky ur$ené pro dlouhodobé pou�ití. Jsou vhodné pacienty vystavené st"ednímu
a vysokému riziku. Mohou být pou�ity pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin nebo na l&�ku. Jsou tvo"eny
25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Podlo�ky jsou opat"eny tkaným obalem s antiskluzovou spodní stranou
a se dv#ma rukoje'mi. Jsou dodávány v modré a $erné barv#.

Typ PROFESSIONAL
Tento druh podlo�ek je vhodný pro dlouhodobé pou�ití a pro pacienty vystavené vysokému riziku. Podlo�ky mohou
být pou�ity pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin. Jsou tvo"eny 4%,3 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®.
Podlo�ky jsou opat"eny tkaným obalem s antiskluzovou spodní stranou a se dv#ma rukoje'mi. Jsou dodávány v modré
a $erné barv#.

5100 Podlo�ka na �idli - typ Professional

Tato AKTON® podlo�ka je pota�ena v omyvatelným obalem zapínatelným na zip a opat"ena há$ky.
Rozm#r: 406 x 406 x 4% mm

5105 Podlo�ka na �idli - typ Professional
Rozm#r: 406 x 457 x 4%mm

5108 Podlo�ka na �idli - typ Profesional
Rozm#r: 457 x 457 x 4%mm

512020 Podlo�ka na �idli - typ profesional
Rozm#r: 508 x 508 x 4%mm

5110 Tkaný kryt
Se suchým zipem. P"i objednávce specifikujte typ podlo�ky, kterou chcete
pokrýt a barvu krytu ($erná, modrá)

PODLO�KY PRO V�EOBECNÉ POU�ITÍ
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5200 Podlo�ka na �idli - typ Centurian

Skládá se ze dvou stejn# silných vrstev p#nového materiálu a materiálu AKTON®. Podlo�ka je pokryta tkaným obalem
na suchý zip, pod kterým je elastický vodot#sný kryt, vhodný i pro osoby trpící inkontinencí.
Rozm#r: 406 x 406 x 32 mm

5205 Podlo�ka na �idli - typ Centurian
Rozm#r: 406 x 457 x 32 mm

5208 Podlo�ka na �idli - typ Centurian
Rozm#r: 457 x 457 x 32 mm

522020 Podlo�ka na �idli - typ Centurian
Rozm#r: 508 x 508 x 32 mm

9000 Podlo�ka na �idli - typ Pilot

Podlo�ka je stejná jako model 5%00, ale podstatn# leh$í. Rozm#r: 406 x 406 x 25 mm

9005 Podlo�ka na �idli - typ Pilot
Jedná se o v#t�í variantu modelu 9000. Rozm#r: 406 x 457 x 25 mm

9008 Podlo�ka na �idli - typ Pilot
Rozm#r: 457 x 457 x 25 mm

902020 Podlo�ka na �idli - typ Pilot
Rozm#r: 508 x 508 x 25 mm

8500 Podlo�ka - typ Commuter

Tato ultralehká podlo�ka vhodná pro krátkodobé pou�ití je velice komfortní. Je tvo"ena kombinací p#nového
materiálu a polymeru AKTON®. Rozm#r: 406 x 406 x 57 mm

8505 Podlo�ka - typ Commuter
Jedná se o v#t�í variantu modelu 8500. Rozm#r: 406 x 457 x 57 mm

561818 Podlo�ka ADAPTIVE

Rozm#r: 457 x 457 x 6 mm

541818 Podlo�ka ADAPTIVE
Rozm#r: 457 x 457 x %3 mm

531818 Podlo�ka ADAPTIVE
Rozm#r: 457 x 457 x %6 mm

CU1412 Podlo�ka ADAPTIVE
Rozm#r: 356 x 305 x %4 mm

CU1618 Podlo�ka ADAPTIVE
Rozm#r: 406 x 457 x %4 mm

CU2020 Podlo�ka ADAPTIVE
Rozm#r: 508 x 508 x %4 mm

COG Speciální kryt pro podlo�ky ADAPTIVE

PODLO�KY PRO V�EOBECNÉ POU�ITÍ
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6500 Podlo�ka pro kontrakturu

Uvol!uje nap#tí a tlak mezi koleny, le�í-li pacient na
boku nebo ve fetální pozici.
Rozm#r: 508 x 508 x %3 mm

6400 Podlo�ka COMBO

Kombinace podlo�ky na invalidní vozík a na l&�ko,
opat"ená krytem. Rozm#r: 406 x 854 x 22 mm

6400H Podlo�ka COMBO s uchycením
Rozm#r: 406 x 854 x 22 mm

6405 Podlo�ka COMBO
Rozm#r: 406 x 952 x 22 mm

6405H Podlo�ka COMBO s uchycením
Rozm#r: 406 x 952 x 22 mm

7000S & 7000F Posilova! rukou

Posilova$ je napln#n viskoelastickým materiálem. Je
velmi odolný, omyvatelný a dezinfikovatelný, opat"ený
elastickým krytem. Typ struktury nápln#: jemná
(7000S), pevná (7000F). Rozm#r: 4% x 67 x %27 mm

7010 Tkaný kryt

Tmav# modrý tkaný kryt pro model 7000S a 7000F.

6100 Podlo�ka na l"�ko - typ Professional

Rozm#r: 432 x 686 x 22 mm

6200 Podlo�ka na l"�ko - typ Professional

Jedná se o model 6%00 dopln#ný tkaným krytem na zip.

6300 Podlo�ka na l"�ko - typ Professional

Jedná se o v#t�í variantu modelu 6%00.
Rozm#r: 686 x 686 x %%68 x 22 mm

6301 Podlo�ka na matraci
Rozm#r: 686 x 2032 x %6 mm

6301H Podlo�ka na matraci s uchycením
Rozm#r: 686 x 2032 x %6 mm

6302 Podlo�ka na matraci

Rozm#r: 889 x 2032 x %6 mm

6302H Podlo�ka na matraci s uchycením
Rozm#r: 889 x 2032 x %6 mm

6303 Podlo�ka na matraci

Rozm#r: 686 x %880 x %6 mm

6303HPodlo�ka na matraci s uchycením
Rozm#r: 686 x %880 x %6 mm

6304 Podlo�ka namatraci

Rozm#r: 686 x %880 x 8 mm

PODLO�KY PRO V�EOBECNÉ POU�ITÍ



NOVINKA !
Podlo�ka ACTION do klozetového køesla typ
COMMODE, rozmìry 41x41x2.2 cm, s oválným výstøihem a sadou
suchých zipù pro bezpeèné pøipevnìní ke klozetovému køeslu;
podlo�ka je vyrobena ze speciálního polymeru AKTON
Cena: 1712,- Kè

Podlo�ka ADAPTIVE CG1818 je vhodná
pro klienty vystavené støednímu a
vysokému riziku. Mù�e být pou�ita pro
osoby sedící v jedné pozici více hodin
nebo na lù�ku. Je tvoøena 14 mm silným
kostièkovým profilem z materiálu AKTON.
Podlo�ky mohou být opatøeny tkaným obalem s antiskluzovou
spodní stranou a rukoje�mi (jako typ PILOT).
Cena: 4406,- Kè , Kód VZP: 12011, Úhrada VZP: 4000.- Kè

Podlo�ka typ PILOT 9000
Jedná se o podlo�ky urèené pro dlouhodobé pou�ití. Jsou vhodné
pacienty vystavené støednímu a vysokému riziku. Mohou být pou�ity
pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin nebo na lù�ku. Jsou
tvoøeny 25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Rozmìr: 41 x 41
cm
Cena: 3 081,- Kè,  Kód VZP: 12010,  Úhrada VZP: 3 081,- Kè

Podlo�ka typ COMBO 6400
Kombinace podlo�ky na invalidní vozík a na lù�ko. Jsou tvoøeny 25,4 mm
silnou vrstvou materiálu AKTON®.  Pokud jsou pou�ity do køesla (pøelo�ené
v tkaném obalu) mají rozmìr 41 x 43 x 4,4 cm.  Rozmìr v rozlo�eném
tvaru: 41 x 85 x 2,2 cm
Cena: 6 161,- Kè , Kód VZP: 12012, Úhrada VZP: 4000.- Kè

Podlo�ka pod patu 40502
- poskytuje ochranu pro oblast kotníku, nevyu�ívá v�ak suchého
zipu. Pacientùv kotník se jednodu�e ulo�í do výøezu v podlo�ce.
Prùstøih v zadní èásti zaji��uje ochranu oblasti
achilovy �lachy. Navíc tyto podlo�ky umo�òují
vícenásobné kombinace a tím poskytují rychlou
a snadnou ochranu pro jakékoliv kosti pøed
otlaky. Cena: 1 290,- Kè/ks

Chrániè kotníku a paty, lokte 20401A
- je vhodný pro v�echny procedury vy�adující dlouhodobou nehybnost a
vytváøející tlak na oblast kotníku. Pou�ití je jednoduché - pacientovo
chodidlo/loket se vlo�í do chránièe a zajistí suchým zipem.  Cena: 1 980,- Kè/pár

Antidekubitní a polohovací podlo�ky

Výbìr ze sortimentu,
ceny vè. DPH

ACTION CB tel., fax: 386 352 107
Ing. Martin Voèadlo mob.: 777 110 236
Komenského 23 e-mail: actioncb@cbox.cz
370 01 Èeské Budìjovice web: http://actionpodlozky.zde.cz

Martin


