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Demencia 

 A demencia a gondolkodás, az érzelmek és a társas 
képességek hanyatlása, ami korlátozza a társas életet és a 
teljesítőképességet.  
 

 A betegség előrehaladtával az érintett állandó felügyeletet 
igényel, nem hagyható magára, mindennapi 
tevékenységeiben (étkezés, öltözködés, WC használat) egyre 
több segítséget igényel. 

 
 A betegek állapotának megőrzése, a meglévő szellemi 

képességek megtartása mellett a hozzátartozók 
tehermentesítése is fontos - valamint elő kell készíteni a 
későbbiekben általában elkerülhetetlen teljes gondoskodást. 
 

 A betegség eltart 10-15 évig , gyógyszerekkel, megfelelő 
terápiával, hozzáértő gondozással tovább megtartható a jó 
mentális állapot, és késleltethető a mentális hanyatlás, de a 
beteg előbb- utóbb 24 órás felügyeletet, ápolást igényel. 
 



Demencia 

 

 A betegség eltart 10-15 évig , gyógyszerekkel, megfelelő 

terápiával, hozzáértő gondozással tovább megtartható a jó 

mentális állapot, és késleltethető a mentális hanyatlás, de a 

beteg előbb- utóbb 24 órás felügyeletet, ápolást igényel. 

 

• Előrehaladottabb stádiumban a demens betegek fizikai 

aktivitása gyakran céltalan (pakolászás, elkóborlás, éjszakai 

zavart manőverek), ezért azok visszaszorítása a gondozó 

pszichiáter és a gondviselő személy(ek) közös feladata. 
 

 

 



Demencia 
 

• A szakmai kollégiumi állásfoglalás a kényszerintézkedés 
módszereinek meghatározása:  

 

  „a fizikai korlátozás a beteg mozgási szabadságának 

korlátozásában vagy elkülönítésében áll. Kémiai 

korlátozáshoz szükséges gyógyszerelés a beteg akarata 

ellenére történik” 

 
• A beteg zavartsága, pszichózisa, veszélyeztetett vagy 

veszélyeztető magatartása esetén a beteg biztonsága 
érdekében elrendelhet korlátozó intézkedést az orvos.  

 
Tehát csak indokolt esetben, megfelelő rögzítő eszközökkel 
és ledokumentálva. Így megelőzhető, hogy a beteg – akarva, 
akaratlan – kárt tegyen önmagában, vagy akár betegtársában, 
ápolójában.  
 



AD 11 Hasi rögzítőpánt 

AD 12 Gát-tájéki rögzítőpánt 

AD 13 Rögzítőpánt vállpántokkal 

AD 14 Gát-tájéki vállpántos rögzítő 

AD 17 Gát-tájéki rögzítő mellény 

 

ÖVEK 

KEREKESSZÉKHEZ 

o Szellőző anyagból készült, fokozott 

kényelmet biztosító termék,  ergonómiai 

kialakítással. Állító- és rögzítő rendszer, ami 

elősegíti az egyszerű felhelyezést. 

o Műanyag csatos és mágneses modellek. 

o Hasi rögzítő vállpántokkal vagy nélkül a 

törzs stabilitásáért. Gát-tájéki plusz rögzítő 

résszel vagy anélkül. 

INDIKÁCIÓ:  

Páciens kényelmes rögzítése a székhez, 

meggátolva az elcsúszást és leesést. A törzs 

stabilizálása.  



RÖGZÍTŐ ÖVEK ÁGYHOZ 

AD 51 Hasi rögzítő pánt ágyba 

AD 54 Hasi rögzítő pánt  mágneszárral 

 Újrahasznosítható és biológiailag 

lebomló polipropilén anyagból.  

 Műanyag csatos és mágneses 

modellek. 

 

 
INDIKÁCIÓ:  

Olyan páciensek számára, akik 

immobilizálást igényelnek. Minimális 

mobilitást és a testhelyzet változtatását 

lehetővé teszi. 



AD 61 Csuklófixáló ágyba 

AD 62 Csuklófixáló ágyba mágneszáras 

AD 66 Bokafixáló ágyba 

AD 67 Bokafixáló ágyba mágneszáras 

RÖGZÍTŐ ÖVEK ÁGYHOZ 

 Újrahasznosítható és biológiailag lebomló 

polipropilén anyagból. Kényelmes, szellőző 

anyagból készült. 

 Műanyag csatos és mágneses modellek. 

 Bélelt poliészter, hogy védje a pácienst a 

sérülésektől. Mágneses zár és kulcs. 

 

 

 

Rögzítő rendszer, amely szabályozza a kéz 

mozgásterét azoknál a pácienseknél, akik 

immobilizálást igényelnek. Megakadályozza 

a páciens és az illetéktelen személyek általi 

kioldást. 

INDIKÁCIÓ:  

Olyan páciensek számára, akik 

immobilizálást igényelnek. Minimális 

mobilitást és a testhelyzet változtatását 

lehetővé teszi. 



AD 90 Pizsama-lepedő 

AD 93 Geriátriai pizsama 1 cipzárral 

AD 95 Geriátriai pizsama 2 cipzárral 

RÖGZÍTŐ ÖVEK ÁGYHOZ 

INDIKÁCIÓ:  

 Védelmi termékek, megakadályozzák, 

hogy a páciens hozzáférjen a 

pelenkához. Lehetővé teszi a mozgást 

és testhelyzet- változtatást.  

 A két zip-záras modelleket a 

felsővégtagjaikat kevésbé használni 

tudó pácienseknek ajánljuk. 

 Oldalsó nyílás a katéter elvezetéséhez 

 Lélegző anyagból készültek. Különböző 

ujjhosszúságokkal választhatók, vagy ujj 

nélkül is. 90-105 cm szélességű ágyakhoz 

használhatók. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


