SPECIALŪS PASIŪLYMAI

GERŲ PASIŪLYMŲ KATALOGAS
GLOBOS, SLAUGOS IR
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS

2018 SAUSIS – KOVAS
ŠIO KETVIRČIO TEMA IR AKCENTAS –
PRIEMONĖS SUAUGUSIŲJŲ SENSORINIAM STIMULIAVIMUI,
UŽIMTUMUI IR AKTYVINIMUI
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Mieli klientai,
Šis mini katalogas sudarytas atsižvelgiant į jūsų poreikius. Atrinkome populiarias bei praktiškas slaugos priemones.
Paruošėme specialią skiltį priemonėms sensoriniam stimuliavimui, suaugusiųjų, senjorų aktyvinimui bei užimtumui.
Kviečiame į suaugusiųjų ir senjorų užimtumą pažvelgti naujai, semtis idėjų ir patarimų iš šio katalogo ir taip praturtinti
kasdienę veiklą, emocinį ir fizinį gerbūvį.
Sensorinio stimuliavimo, aktyvinimo ir užimtumo naudos: sukurti laimės, pasiekimo, savarankiškumo jausmus, skatinti ir
palaikyti socialinius įgūdžius, atverti langą bendravimui su artimaisiais, aplinkiniais, pabudinti atmintį, laimingus
atsiminimus, skatinti įsitraukimą į bendruomenės veiklas, sumažinti nerimą, apatiją, suteikti turiningą laisvalaikį,
stimuliuoti sensorines sistemas.
Pasiūlymai galioja iki kovo mėnesio pabaigos, o jeigu norėsite užsakyti kitas prekes iš mūsų asortimento, jas rasite
puslapyje www.slaugivita.com
SENSORINIS STIMULIAVIMAS
NAUJIENOS

Šviesos ir spalvų terapijai.
Bevieliu pultu valdomas efektų projektorius "Vaivorykštė"

Snoezelen vežimėlis priemonėms susidėti ir pervežti
2450 €

898 €
LED projektorius lėtai besisuk ančių vaizdų
projektavimui, kuris taip pat užlieja projekcijos plotą
visomis vaivorykštės spalvomis. Keiskite spalvas
bevieliu pultu arba leiskite projektoriui pačiam veikti.
Komplektuojamas su 4 efektų diskais. Komplekte nėra
bevielio valdymo pulto
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Stilingas ir praktiškas vežimėlis priemonėms susidėti,
pervežti iš vieno kambario į kitą, pas mažiau mobilius
ar negalinčius vaikščioti naudotojus. Taip pat tinkamas,
kaip darbastalis.
Vienoje pusėje – abstraktus taktilinis skydas, kitoje –
spalvotos, ištraukiamos plastiko talpos. Su stūmimo
rankenomis ir sustojimo mechanizmu, kuris neleis,
palikus be priežiūros vežimėliui nuriedėti.
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Muzikinis abstraktus skydas

Pasunkinta antklodė
240 €, 252 €, 256 €

1167 €
Vizualiniam, taktiliniam ir garsiniam stimuliavimui.
Daugiafunkcinis veiklos skydas puikiai tinka poilsio ir
užsiėmimų kambaryje ar koridoriuje, kaip orientyras.
Pagyvinkite aplinką, kartu išnaudokite ją sensoriniam
stimuliavimui ir laisvalaikio žaidimams.

Pasunkintos antklodės, veikia kaip stiprus apkabinimas. Žmonėms, kurie blaškosi, jaudinasi, sutrikusi
orientacija, sunkiai užmiega. Gilus spaudimas veikia
atpalaiduojančiai, raminančiai. Tiems, kurie sunkiai
orien-tuojasi dėl sensorinių sutrikimų, apgobus arba
padėjus ant kelių gali padėti nusiraminti ir geriau
susivokti.
Antklodės 7 kg, 9 kg ir 11 kg.

VIZUALINIS STIMULIAVIMAS

Antidepresinė šviesos lempa „Fotovita“
S, M, L dydžiai
225 € 258 €

234 € 269 €

Lengva nešioti iš vienos
patalpos į kitą. Suteikia
papildomą šviesos stimuliaciją, kai trūksta
natūralios šviesos, negalima laisvai išeiti į
lauką.

Šviesos pluoštas su šviesos šaltiniu 2 m x 100 vnt.
238 € 273 €

585 €
Atneškite į kambarius, naudokite bendruomenės
užsiėmimų ir laisvalaikio metu. Taip sukursite
susidomėjimą spalvų pasikeitimu, praskaidrinsite
nuotaiką, paskatinsite bendrauti ir atsipalaiduoti.
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Taktilinės, vizualinės ir garsinės
panelės
Vienos panelės kaina

nuo 60 €
Skirtingi paviršiai, formos, garsai ir
spalvų kontrastai. Derinkite įvairias paneles eilėmis ant sienų arba
turėkite pasiruošę, kaip nešiojamas priemones sensoriniam stimuliavimui.
Pakabintos panelės ant sienų
bendruomenės salėse, koridoriuose praverčia, kaip orientyrai
gyventojams.
Kombinuokite ir sukurkite unikalius derinius.

AROMATERAPIJA IR STIMULIAVIMAS PER KVAPUS
NAUDOS
Ar pastebėjote, kaip atsiminimus atgaivina kvapai susiję su įvykiais? Sugrąžinkite laimingus laikus, pradėkite
pokalbį, veskite atsiminimų popietes.

Rinkinys kvapai iš praeities
„Sodas“
49 €
Rinkinyje rasite įrašų CD diską ir
aromatus: lietus, žydintis sausmedis, rožė, pelargonija.
Puiki priemonė užsisklendusiems
žmonėms su demencija, siekiant
paskatinti atsiminimus apie darbus ir poilsį sode per kvapus bei
garsus.

Rinkinys kvapai iš praeities
„Sandėliukas“
49 €
Atgaivinkite praeities atsiminimus: specialiai atrinkti kvapai
vyriškiams, prisiminti laikus, kai
dirbo namuose, garaže ir ieškodavo įrankių sandėliuke.
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Kvapų loto – kasdieniai kvapai

Kvepianti ergoterapinė masė, 50g
6 € 7,64 €

59 €
Žaidimas su 30 skirtingų kvapų ir atpažinimo kortelių.
Įkvėpkite pušų miško, degančio laužo, vanilės ir kitų
aromatų.

Masė prisotinta aromaterapiniais aliejais. Sušilus nuo
rankų šilumos, pasklinda raminantys aromatai.
Nusiraminimui, smulkiąjai motorikai ir rankos-pirštų
raumenų

KODĖL NEPABANDŽIUS?

Mieli prisiliesti medžiaginiai maišeliai pilni
siurprizų

Paprašykite artimųjų, kad surastų skrynelę, kur
kruopščiai buvo renkamos ir saugomos sagės,
papuošalai, dekoratyvinės gėlės, siuvimo reikmenys ir
panašiai. Duokite, peržiūrėti šią skrynelę – tai suteiks ne
tik sensorinį stimuliavimą, bet lavinsite kartu ir
smulkiąją motoriką, nuotaika pasikeis ir sugrįš geri
atsiminimai.

Medžiaginiai, įvairių raštų ir spalvų maišeliai, į kuriuos
įdėkite raktų, plunksnų, gilių, tiems, kurių rankos ieško
užsiėmimo.
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ATSIMINIMAI, PROTINĖ VEIKLA

Įrašantis albumas
79 €
Paprašykite artimųjų užpildyti įrašantį albumą
mėgstamiausiais eilėraščiais, dainų tekstais,
palinkėjimai bei nuotraukomis. Vartant įrašantis
albumas „prakalbs“, bus puiki priemonė „pralaužti ledą“,
pradėti naujus pokalbius, sukurti teigiamas emocijas ir
užmegzti naujus ryšius.

Žaidimas "Ką matai?"*
70 €

84 €

Žaidimas skirtas rasti paslėptus paveikslėlius. Žaidimą
sudaro 30 kortelių, aukštos kokybės ColorCards
fotografijos. Skirtas susitelkimo, loginio mąstymo,
vizualinio suvokimo, problemų sprendimo įgūdžiams
lavinti.
*Prekių kiekis ribotas

EMOCINIS GERBŪVIS
NAUDOS
Sumažinamas poreikis vaistams, pagerėja nuotaika, pasikeičia požiūris į save ir aplinkinius.

MINKŠTI, SENSORINIAI ŽAISLAI, LĖLIŲ TERAPIJA
Minkšti žaislai tokie, kaip naminiai gyvūnai, prisiliepimas prie minkšto kailiuko, rūpinimasis, pastebimai pakeičia
vienišus, uždarus ar neramius pacientus. Atsiminimai apie turėtus naminius gyvūnus džiugina bei atpalaiduoja.

Sensorinis žaislas
„Simpatijų katinas“
48 €
Ypač mielas prisiliesti, dydžio
tokio pat kaip tikras katinas.
Žaislas dar labiau primins tikrą
gyvūną, nes įdėjus į vidinę kišenę
maišelį su sušildytais priedais,
„Simpatijų“ katinas sušyla ir šildo
kitus. Neliks abejingų šiam
kompanionui!
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Kvepiantis katinėlis arba
šuniukas*
20 €
Minkštas žaislas, kuris, pašildžius
mikrobangų krosnelėje, nuostabiai
kvepia.
*Prekių kiekis ribotas

LĖLIŲ TERAPIJA
Realistiškai atrodančios lėlės sugrąžina džiaugsmą, pabudina tėviškus instinktus, matant, rūpinantis ir supant lėlę.
Žmonėms su demencija tai gali būti „durys“ į laimingus atsiminimus, kai patys buvo vaikai arba rūpinosi savo
atžalomis.

Lėlė-naujagimis
65 €
Lėlė buvo sukurta skatinti akių kontaktą, rūpinimosi mažu, atminties bei
emocijų pažadinimui.
Tikroviškai ir apgalvotai pasiūta lėlė taip pat turi šone kišenėlę, kurioje
talpinamas maišelis su kvapniais natūraliai priedais – žolelės, prieskoniai,
aromatu suvilgyta medžiaga. Šį maišelį galima pašildyti, kas suteiks dar
realistiškesnį pojūtį bei stimuliavimą per kvapus.
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PROTINĘ VEIKLĄ, ATMINTĮ STIMULIUOJANTYS UŽSIĖMIMAI

Įvairių formų ir tekstūrų
kamuoliukų rinkinys
45 €
Net vienuolika kamuoliukų, kuriuos galima apžiūrėti, maigyti
rankomis, pritaikyti fizinio aktyvumo pratimams, ergoterapijai,
rankos plaštakos treniravimui.

Taktilinių priemonių rinkinys
46 € 54 €
Dar daugiau darbo pirštams ir rankoms! Skirtingos priemonės, didesnė įvairovė lavinti pirštus, taip
palaikyti pirštų jautrumą, lankstumą, rankos-akių koordinaciją ir
kitus kasdienius įgūdžius.
Rinkinyje: raizginiai (2 vnt.), ergoterapinė masė (4 vnt.), vandens
lazdelės (2 vnt.), veidukai (2 vnt.)

Geometrinių formų labirintas
46 €
Kompaktiškas žaidimas lavinti tiek smulkiąją motoriką,
tiek problemų sprendimo įgūdžius.
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Geometrinės formelės iš gelio
50 € 57 €
Skirtingų spalvų ir formų, persišviečia pripildytos gelio
ir smulkių dalelių.
12 formelių poromis.
Galima žaisti, ieškoti sutampančių spalvų ir formų,
tyrinėti.
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IDĖJOS – PRITAIKYKITE!
Surinkite ir surūšiuokite priemones
pagal temas ir laikykite plastiko
talpose ar dėžėse. Pavyzdžiui,
taktiliniai kamuoliukai, priemonės
smulkiąjai motorikai, kvepiančios
priemonės aromaterapijai. Paruošti
mini rinkiniai leis geriau planuoti
užsiėmimus, juos bus paprasta
atnešti pas naudotojus.

FIZINIS AKTYVUMAS
NAUDOS
Įdomūs ir tinkami pagal amžių žaidimai palaiko gerą savijautą, bendravimą, fizinę sveikatą, stiprinami raumenys,
gerėja kraujotaka. Taip pat išlaikomi kasdieniai veiklai reikalingi įgūdžiai – rankos funkcijos, akių-rankos
koordinacija. Sumažėja nukritimų rizika.

Kubas- žaidimams, 3 vnt.

Parašiutas "Nakties dangus" 300 cm skersmens
131 €

57 €
Skirtingų spalvų kraštinės su permatomomis kišenėmis,
kur galima įdėti paveiksliukus, nuotraukas, užrašus.
Sugalvokite įvairių žaidimų bendravimui paskatinti,
pagal populiarias temas.
Kubo kraštinė 16 cm.

Įspūdingas parašiutas aktyviems žaidimas, teminiams
žaidimas ar rytiniam apšilimui.
Naudokite parašiutą kartu su lengvai kamuoliais,
balionais.
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Petankės žaidimo rinkinys
89 €

Pastatomas taikinys su 6 maišeliais
180 €

Žaidimas tinkamas žaisti
viduje ir lauke. Suburkite
komandas, treniruokitės ir
kvieskite kaimynus varžytis.

Pastatykite arba paverskite, priklausomai ar žaidėjai
stovi ar sėdi ant kėdės. Fiziniam aktyvumui,
bendruomenės mini turnyrams vesti.

Pastatomas taikinys su dvipusiu skydu

Kilimas-taikinys su aštuoniais maišeliais

121 €
Žaidimas reikalaujantis susitelkimo, koordinacijos ir
skaičiavimo.
Žaidėjai gali žaisti su dviem skirtingais taikiniais
mesdami lipnų kamuoliuką. Galima žaisti po vieną ar
komandomis. Komplektuojama kartu su 6 lipniais
kamuoliukais.
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69 €
Kilimas 150 x 150 cm pagamintas iš lengvai valomo
vinilo. Tinka žaidimams viduje ir lauke.
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LIGONIO PALATAI

Slaugos lova Plumtec 3 dalių
787 € 895 €

Staliukas prie lovos Easy
39 € 43 €

Teleskopinis širmos laikiklis RTS 2.1 m, su 1.75 m aukščio
Trevira užuolaida, komplektas
387 € 429,55 €
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PRAGULŲ PROFILAKTIKAI

Pragulų profilaktikos čiužinys Density 400 + 2
pozicionavimo pagalvėlės Curera
220 € 249 €
Čiužinys pragulų prevencijai žemai- vidutinei
rizikos grupei, bei pacientams su I-II kategorijos
pragulomis. Tinkamas skausmo terapijai.
Dvisluoknis čiužinys. Apatinis iš aukštos kokybės
HR porolono. Šis sluoksnis turi angas, kuriuos
suteikia čiužiniui lankstumo ir leidžia čiužiniui
prisitaikyti prie lovos gulimo paviršiaus.
Viršutinis sluoksnis – tankus viskoelastas, kurio
dėka geriau pasiskirsto naudotojo svoris.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 230 kg.
Garantija 3 metai.
Išmatavimai: 200 x 85 x 14 cm

Porolono čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui
OPTIMAL COOL + pozicionavimo ritinys 225 cm

200 € 237 €
Profiliuotas porolono čiužinys, tinka pragulų
prevencijai ir I stadijos pragulų gydymui.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 110 kg
Išmatavimai: 85x200x13 cm

Pragulų prevencijos čiužinys Density 450 +
multifukcinė pagalvėlė
249 € 280 €
Pacientams su I-II kategorijos pragulomis arba
vidutine pragulų atsiradimo rizika. Ypač patvarus
ir patogus, su profiliuotu viršutiniu sluoksniu iš
viskoelasto.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 230 kg.
Garantija 3 metai.
Išmatavimai: 200 x 85 x 14 cm
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NEĮGALIŲJŲ TECHNIKA IR PRIEDAI

Universalus neįgaliųjų vežimėlis Jazz
S50, trumpais porankiais, 46 cm
pločio

Pasėstas Contur
Kaina nuo 59 €
Skirti, tiems, kurie daug laiko
praleidžia kėdėje arba vežimėlyje
arba yra pragulų atsiradimo rizika
Anatomiškai išformuotas pasėstas
su viskoelastiniu pagrindu, todėl
geriau prisitaiko prie sėdinčiojo.
Yra įvairių išmatavimų nuo 35 x 35
cm iki 50 x 50 cm.

169 € 192 €

Oro pagalvėlė CuroCell SAC
35 € ir 38 €
Skirta paskirstyti spaudimą ir taip
sumažinti pragulų atsiradimo riziką.
Vežimėlyje dėkite ant porolono
pasėsto.
Didžiausias rekomenduojamas
svoris 160 kg.
Galimi išmatavimai 45 x 45 cm ir 50
x 50 cm.

PASAULINĖS LIGONIŲ DIENOS PROGA SPECIALŪS PASIŪLYMAI JUMS %
Vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena. Ši diena – puiki proga prisiminti sergančiuosius, visus, kurie juos slaugo ir
gydo. Raginame visus būti neabejingais savo sveikatai. Specialiai jums siūlome pačių klientų sukurtą Top 5
priemonių rinkinį, kuris palengvins ligonių priežiūrą ir slaugą.

PERKĖLIMO, PADĖTIES KEITIMO PRIEMONĖS

Vartymui ir perkėlimui skirtų priemonių rinkinys globos įstaigoms

318 € 374,47 €
Rinkinyje: maža slidi perkėlimo paklodė Easyslide (2010), Pasikėlimo diržas Flexigrip 175x9 cm (6090), Perkėlimo
diržas ReadyBelt L dydžio (16025), vartymo paklodė ReaySheet 175x75 cm (11440), bei perkėlimo neštuvai
FlexiMove 112x53cm
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VONIAI, DUŠUI IR TUALETUI

Dušo/tualeto vežimėlis Clean

Naktipuodžio kėdė
Swift Commode

250 € 295 €
Vientisas rėmas, tad nėra sąlygų
atsirasti korozijai, ypač patogi
stumimo rankena.
Net 5 metų garantija.
DĖMESIO: Priedus užsisakykite 20%
mažesne kaina

Standartinė liemenė su
dubens diržu pacientų
prilaikymui, M dydžio
(SCP4150).
30 € 32,30 €

Skirta nestabilių pacientų
tvirtinimui, kurie nuslysta
nuo vėžimėlio ar kėdės.
Skirta iki 75-185 cm liemens apimčiai (matuojama
kartu su vežimėlio atlošu).
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Dušo kėdė Swift
77 € 91 €

98 € 118,72 €
Trys funkcijos viename – naudojamas kaip kėdė su puodu ir dangčiu,
dušo kėdę bei tualeto paaukštinimas.
Reguliuojamos kojelės, neslysta net
ant šlapio paviršiaus.
Net 5 metų garantija

Diržas juosmens
prilaikymui, M dydžio.

10 € 11,40 €

Skirtas nestabilių pacientų
tvirtinimui, kurie nuslysta
nuo vėžimėlio ar kėdės.
Skirtas 90-165 cm liemens
apimčiai (matuojama kartu
su vežimėlio atlošu).

Daugiafunkcinė, reguliuojamo
aukščio dušo kėdė su porankiais.
Reguliuojamos kojelės, neslysta net
ant šlapio paviršiaus.
Maksimali apkrova 130 kg.
Net 5 metų garantija

Standartinė liemenė su
dubens diržu pacientų
prilaikymui, M dydžio, su
lipduku.
35 € 39 €

Skirta nestabilių pacientų
tvirtinimui, kurie nuslysta
nuo vėžimėlio ar kėdės.
Skirta iki 100-150 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio
atlošu).

Prilaikomasis lovos diržas.

38 € 43,20 €

Skirtas nestabilių pacientų,
kurie iškrenta iš lovos ar
vėžimėlio tvirtinimui. Tinka
80-105 cm liemens apimties pacientams.

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, Lietuva. Tel.: 8 41 522 439. Nemokama linija 8 800 00225. Daugiau informacijos www.slaugivita.com

SPECIALŪS PASIŪLYMAI

LENGVA FIKSACIJA, SKIRTA LENGVAM PACIENTŲ PRILAIKYMUI

Juosmens prilaikomasis diržas,
L dydžio.
7 € 8,66 €

Apsauginė prilaikomoji pirštinė su
lipduku ir nailono žiedu,1vnt.
11,30 € 12,55 €

M dydžio

13,10 € 14,57 €

L dydžio

Galūnių palaikomasis diržas su
metaliniu žiedu, L dydžio.
5,50 € 6,08 €

Skirtas lengvam pacientų prilaiky- Neleidžia pacientui susižeisti arba Skirtas lengvam pacientų galūnių
mui lovoje.
nusiplėšti sauskelnių. Tvirtinasi prilaikymui lovoje.
lipduko pagalba ir susiveržia
poliesterio juosta su nailono žiedu.
Galima tvirtinti prie lovos rėmo.
Plaštakos fiksavimas gali būti
sutvirtintas plastikinio įdėklo
pagalba.

VISĄ VASARIO MĖNESĮ TUALETO KĖDĖMS IR PAAUKŠTINIMAMS TAIKOMA 10 % NUOLAIDA*

* Nuolaida taikoma neakcijinėms prekėms.

KAD VAISTŲ VARTOJIMO PROCESAS TAPTŲ LENGVESNIS, SIŪLOME JUMS PUIKŲ RINKINĮ :

VAISTŲ TRINTUVĖ +
DĖŽUTĖ VAISTAMS
10 € 12,20 €

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, Lietuva. Tel.: 8 41 522 439. Nemokama linija 8 800 00225. Daugiau informacijos www.slaugivita.com
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SPECIALŪS PASIŪLYMAI

INTERAKTYVIOS PROJEKCIJOS SENSORINIAM STIMULIAVIMUI,
INDIVIDUALIAM IR BENDRUOMENĖS UŽIMTUMUI
Interaktyvios projekcijos, tai aukštų vaizdo, garso technologijų ir inovatyvių temų rinkinys. Naudotojai, net tie,
kurie labai mažai juda arba sėdi vežimėlyje gali naudotis interaktyviomis projekcijomis. Didelis interaktyvių temų
pasirinkimas, tad galima pritaikyti tinkamas pagal amžių, individualius uždavinius užsiėmimus – skatinti fizinį
aktyvumą, vizualinį garsinį stimuliavimą, protinę veiklą.
Siūlome interaktyvias projekcijas, stacionarias pavyzdžiui laisvalaikio kambaryje, bei mobilias, kurias bus galima
atvežti pas negalinčius vaikščioti pacientus.

Skambinkite, jei jus domina interaktyvios projekcijos, reikalinga prezentacija: nemokama linija 8 800 00225 arba
info@slaugivita.com

VISOS NAUJIENOS IR IDOMYBĖS MŪSŲ FACEBOOK PUSLAPYJE:
UAB-Slaugivita
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