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Π
ροστασία σπό έκθεση &

 Διασπορά 

Εξωτερική επιφάνεια από Breathable NonStrip Nylon 
Επιτρέπει ελευθερία κινήσεων /ολίσθησης στο κρεβάτι 
Εξαλείφει την ανεπιθιμητη τριβή στο σεντόνι, χωρίς να 
εμποδίζει τη αναπνοή της επιδερμίδας 

Ειδικό άνοιγμα στη περιοχή της πτέρνας 
Επιτρέπει τον αερισμό και την απρόσκοπτη 
επισκόπησή της.  

Ανατομική μαλακή επένδυση 
με ειδικό σχεδιασμό 
Ανασηκώνει την πτέρνα στον 
αέρα προλαμβάνοντας τη 
κατάκλιση της πτέρνας & 
κατανέμει το βάρος της 
γαμπας ομοιόμορφα 

Εμπρόσθια στήριξη διατηρεί το πέλμα σε 90ο 
Προστατεύει & Προλαμβάνει την Πτώση Άκρου 
Ποδός (Ιπποποδία). Προστατεύει τον Αχίλλειο 
τένοντα 

Ατραυματικές ελαστικές ταινίες 
περίδεσης (6). Επιτρέπουν εύκολη 
τοποθέτηση και αυτόματη ρύθμιση σε 
περίπτωση οιδήματος  

Ειδικές έξοδοι (4) επιτρέπουν τη χρήση 
με περισκελίδες διαλείπουσας πίεσης 

Πλάγια στήριξη 
Προλαμβάνει το lateral foot, τη 
στροφή του ποδιού και 
προστατεύει το οσφυικό 
(peroneal) νεύρο  

Εσωτερική επίστρωση με Dermasuede™  
Φιλική και άνετη στο δέρμα. Συγκρατεί το πόδι στη θέση 
του και επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει 

Οδηγίες Χρήσης 
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Π
ροστασία σπό έκθεση &

 Διασπορά 

Ειδικός νάρθηκας προστασίας κάτω άκρου 
Παρέχει προστασία από την Πτώση Άκρου Ποδός 
(Ιπποποδία) και την κατάκλιση της Πτέρνας 

Prevalon®  
Ειδικός νάρθηκας προστασίας κάτω άκρου με πλάγια 
στήριξη. 
Κατασκευαστης: Sage Products Inc, USA 
Συσκευασία: 8 τεμάχια /κιβώτιο  
Κωδικός: 7355-Χ 

Η κατάκλυση της πτέρνας είναι το 2ο πιο 
σύνηθες έλκος από πίεση1 
 

Σε μελέτη με 5.947 ασθενείς σε 25 
ευρωπαϊκές χώρες 18,1% των ασθενών 
είχαν κατάκλιση 
  

Μόνο το 9,7% των ασθενών που 
χρειαζόταν προληπτικά μέτρα κατά της 
κατάκλυσης τα έλαβε επαρκώς 2,3 

 

Το κόστος θεραπείας της κατάκλυσης 
επιβαρύνει τον Ασθενή ή το Νοσοκομείο 
ως εξής:  
 

 Κατάκλυση Βαθμού I: €1.200 
 Κατάκλυση Βαθμού IV: €12.238 4  

Το European Pressure Ulcer Advisory 
Panel (EPUAP) στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του 2009 αναφέρει 5:  
1. Οι πτέρνες πρέπει να είναι 

ανασηκωμένες από την επιφάνεια 
του κρεβατιού 

2. Οι συκευές για την προστασία της 
πτέρνας πρέπει να ανασηκώνουν 
την πτέρνα ολοκληρωτικά, με τέτοιο 
τρόπο ώστε το βάρος του ποδιού να 
κατανέμεται ισοβαρός σε όλη τη 
γάμπα χωρίς να επιβαρείνεται ο 
Αχίλλειος τένοντας 

3. Η πτέρνα πρέπει να εξετάζεται 
τακτικά  

Κλινικά αποδειγμένο 
Το Prevalon® ανασηκώνει ολοκληρωτικά την πτέρνα 
Ελαχιστοποιεί την πίεση και την τριβή στο πὀδι 
Στηρίζει τo πέλμα σε 90ο καθέτως και οριζοντίως 
 
 Σε κλινική έρευνα με ασθενείς ΜΕΘ όπου 

χρησημοποιήθηκε το Prevalon®  είχε ως 
αποτέλεσμα την 100% πρόληψη των κατακλύσεων 
της πτέρνας και της Ιπποποδίας καθώς και ετήσια 
οικονομία $1,9 εκατομμύρια 6  

 

 Σε άλλη μελέτη πληθυσμού υψηλού ρίσκου  
 όπου χρησιμοποιήθηκε το Prevalon® 
 παρατηρήθηκε μείωση των κατακλίσεων της 
 πτέρνας κατά 95% 7 
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