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  Môže byť použitá priamo na lôžku pacienta, čím sa zabráni akejkoľvek nesprávnej manipulácii s pacientom        
          
             
      
          
      

Allmobility BAGNOLETTO 

BAGNOLETTO je inovatívny systém, ktorý poskytuje potešenie zo skutočného kúpeľa. 
Zabezpečuje väčšiu úľavu, fyzickú aj psychickú, pričom cieľom je včasné a presné čistenie.

Ak sa staráte o osobu pripútanú na lôžko, určite 
poznáte dôležitosť fyzickej a psychickej pohody a 
podpory normálnych biologických funkcií a 
každodennej starostlivosti o telo. Aj keď pacient nie
je sebestačný, je nevyhnutné snažiť sa udržiavať 
jeho hygienické návyky nezmenené, podporovať 
očistu a hydratáciu.

V súčasnosti sa často vykonáva hygiena umývaním tela 
špongiami (namočenými vo vode alebo neutrálnych roztokoch 
saponátu) a dôkladným osušením pokožky. Táto metóda má 
však veľa obmedzení: špongie často spôsobujú podráždenie v 
dôsledku nadmerného trenia (v týchto prípadoch je pokožka obzvlášť 
citlivá). Okrem toho nie vždy zaručujú úplné vyčistenie, najmä v oblastiach, 
ktoré sú obzvlášť ťažko dostupné (rany a záhyby tela), a ak nie sú riadne sterilizované, 
môžu byť nosičmi infekcií (vírusy a baktérie).

Ďalšou možnosťou, ak to podmienky dovoľujú, môže byť kúpeľ a sprcha s asistenciou. Kompletný 
kúpeľ zahŕňa použitie sedačky alebo elektrického zdviháka, ktorý musí byť nainštalovaný na vani, a 
sprcha zahŕňa nástennú sedačku alebo invalidný vozík. Obe metódy sú pomerne náročné na 
zvládnutie,  vyžadujú  si  viac  ako  jedného  asistenta  a  môžu  mať  za  následok  fyzické  poranenia  alebo  
silný stres pre pacienta.

Podložka     Allmobility   Bagnoletto  bola  navrhnutá  s cieľom  prekonať  tieto  problémy . Je to najlepšia 
alternatíva  k  tradičným  pomôckam;  je  pohodlná,  praktická,  rýchla  a  zaisťuje  presné  čistenie,  čím  znižuje

 stres  asistenta  a  nepohodlie  pre  pacienta.

Poskytuje všetky výhody kompletného kúpeľa
Zlepšuje kvalitu ošetrovateľských a hygienických úkonov
Umožňuje použitie tečúcej vody v akýchkoľvek podmienkach alebo kontexte
Nepotrebuje elektrinu
Vhodná pre akýkoľvek typ postele (aj bez bočnice)
Rýchle a jednoduché použitie

BAGNOLETTO  je  PVC  fólia  s  vystuženými  bočnými  okrajmi,  ktoré  sú  zdvihnuté  a  spojené  dohromady ,  aby
 vytvorili  kontajner .  Polohuje  sa  viac-menej  rovnako  ako  pri  výmene  plachty  s  pacientom  na  lôžku.  Obsluhu

 uľahčujú  uchopovacie  popruhy.



allmobility BAGNOLETTO

Pozrite si video 
na Youtube >

KÓD PRODUKTU POPIS                                      
VQ BLBAGNOLE       BAGNOLETTO podložka   85x190x20 cm

VQ BLSERBAT

VQ BLTELINI

VQ BLSOLOTELI

Predĺžte BAGNOLETTO
Umiestnite osobu pomaly 
na jednu stranu

Montáž
BAGNOLETTO položte 
čiastočne pod osobu. 
Otočte osobu a úplne 
rozviňte BAGNOLETTO

Kúpanie
Použite tlakovú pumpu a 
ručnú sprchu. Doprajte si 
potešenie z kompletného 
kúpeľa

Demontáž
Vypustite  prebytočnú  
vodu. Odstráňte   
jednorazový obal a    
rozložte BAGNOLETTO

Systém má niekoľko miest na odtok vody a rovné alebo zakrivené vlnité 
hadice, ktoré uľahčujú túto operáciu. 
Vodu je možné priviesť z vodovodného kohútika s predĺžením alebo použiť 
ručnú tlakovú nádobu (príslušenstvo). 
Pre profesionálne použitie v rezidenčných alebo rehabilitačných zariadeniach 
sa odporúča použiť jednorazové plachty, ktoré možno použiť na každé jedno 
pranie. 

Manuálna tlaková nádoba pre 
BAGNOLETTO
Jednorazové obliečky na 
BAGNOLETTO 10 ks a 4 raznice
Jednorazové obliečky na 
BAGNOLETTO 10 ks



• Ako používať BAGNOLETTO?
 
 
• Dá sa použiť s akýmkoľvek typom postele? 
 
• Aké sú rozmery BAGNOLETTO? 
 85 x 190 x 20h cm
• Aké materiály sú použité pri výrobe Bagnoletto? 
 

• Ako vypustím odpadovú vodu? 
 

• Ako uchovávať BAGNOLETTO? 
              
    
• Koľko vody obsahuje nádrž?       
      
• Je možné pridávať tabletky do vody?         
          
•Je potrebné pacienta premiestniť?       
                 
 
•        
	

Koľko asistentov je potrebných na používanie BAGNOLETTO?
Jeden asistent stačí. Sekvencia je krátka a ľahko sledovateľná, ako 
ukazuje nahrané video.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
       
• Je možné používať BAGNOLETTO bez elektriny?        
        
   
• Je potrebné pomôcku po použití dezinfikovať?         
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Natiahnite Bagnoletto pod pacienta a použite nádrž na pumpu (ktorá obsahuje čistú teplú vodu) 
na sprchovanie osoby.

Áno, BAGNOLETTO je vhodné pre akýkoľvek typ postele (aj bez bočníc).

BAGNOLETTO je vyrobené z polyesterovej tkaniny a PVC smaltu triedy 2C.

Po kúpeli je špinavá voda odvádzaná do   
špeciálnych nádob cez dodané potrubie.

Po každom použití sa musí BAGNOLETTO dôkladne vysušiť a dezinfikovať roztokom na báze 
etanolu (odporúčaný produkt: sprej Melsept).

Nádrž čerpadla obsahuje 10 litrov.

Áno, je možné pridať prísady a lekárske rozpúšťadlá.

Nie, BAGNOLETTO je možné použiť priamo na posteli osoby a umožňuje vám vyhnúť sa 
akémukoľvek nerozvážnemu pohybu.

Áno, BAGNOLETTO je možné používať v prostrediach bez 
elektriny.

Jednorazové plachty eliminujú potrebu ďalšej dezinfekcie, najmä v 
zdravotníckych zariadeniach.




