Solutions2care BV
Solutions2care is opgericht door een
ergotherapeut die een bijdrage wil leveren
aan inzetbaarheid personeel in relatie tot
het arbeidsvraagstuk en werkplezier.
We zijn dan ook gestart met Master Care
producten uit Denemarken die het werk aan bed
verlicht en een bedrage levert aan het
ondersteunen van zelfredzaamheid en comfort
voor de client.

Zorgtotaalbeurs 2022
Om kennis en deskundigheid te delen,
nodigen wij u uit onze stand, 03.A051, te
bezoeken in de Jaarbeurs in Utrecht, op 14
tot en met 16 juni.
Wij heten u van harte welkom!

Mobiliteitsklassen

Het unieke flexibele
wentellaken systeem
Het arbeidsmarktvraagstuk, de
vergrijzing/ontgroening, vraagt om anders
denken en doen in de zorg. Naast het
doelmatig efficient organiseren van zorg ,
kan de juiste combinatie van hulpmiddelen
en werkmethodes helpend zijn!
Een XY plafondliftsysteem boven bed, biedt naast
tillen, ook de mogelijkheid met een Light Turner
glijlaken en/of Master Turner glijdeken, de client
eenvoudig in bed te verplaatsen en te
positioneren met of zonder positioneringskussens.
Naast draaien op de zij, kan de client direct ook
gepositioneerd worden. Bij een vast
wentellakensysteem lukt dat niet, en is vaak nog
een los glijzeil nodig. Tevens kan de lift met
bijpassende slings ingezet worden bij wondzorg,
steunkous aantrekken, onafhankelijk tillen van
benen of armen.
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WorkshopsSolutons2Care

In onze brochure werken we vanuit de
mobiliteitsklassen. Per mobiliteitsklassen
worden producten aangeboden die de
zelfredzaamheid onderhoudt tot aan het niet
meer mee kunnen werken bij verplaatsingen
binnen de grenzen van het bed
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De keuze is reuze…..
Wanneer kies je nu voor een tunnelglijzeil, een
glijlaken en/of een glijdeken? In de workshop
wordt aandacht besteed aan de
producteigenschappen en het pakket van eisen.
Deze moeten zich met elkaar verhouden. Tevens
speelt de wrijvingscoefficient en duurzaamheid
een belangrijke rol.

“Solutions2care
werkt! Voor lichter
werken aan bed!”

Liggen

Workshops
Ben je nieuwsgierig en wil je meer leren hoe de
Master Care producten toe te passen bij
zelfredzaamheid, mobiliseren en/of ondersteunen
van de ADL? Volg dan op een workshop.

Vanaf juli 2022, elke 4e vrijdag van de
maand, workshops:
-

22 juli 2022
26 augustus 2022
23 september 2022
28 oktober 2022
25 november 2022

Wie? Zorgprofessionals, Ergocoaches,
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten
Waar?
Molenkap 15, 8521 MH Sint Nicolaasga
Duur: 10-12 uur
Vanaf half 10 inloop. Koffie en the stat
klaar. Aansluitend: Lunch buffet

Het goed liggen in bed, met voldoende
houdingsafwisseling en slaap, komt ten
goede aan het zitten. Ook is het mogelijk
training op maat te volgen op basis van
casuistiek (eigen voorbeelden, of
voorbeelden uit onze praktijk), en de inzet
van positioneringskussens, wisselligging
m.b.t. richtlijn decubitus.

Wassen & Kleden op bed
De zorgzwaarte neemt toe, en daarmee ook de
ondersteuning van zorghandelingen. Het is
dan ook goed stil te staan hoe hulpmiddelen
het wassen en kleden kan verlichten.
Comfortzorg, het wassen en kleden volgens PDL
principes helpt bij het reduceren van de fysieke
(over)belasting, door het aantal
draaihandelingen te reduceren.
De inzet van Nylon Master Glijzeil + Nylon
Glijzeilstof en/of een aantrekbroek-hulpmiddel,
helpt het kleden te verlichten. Weten hoe het
werkt?
Bezoek een workshop!
Nodig ons uit voor een demonstratie op locatie
Of bekijk als eerste een videofilmpje:
https://youtu.be/-xzKmgVw-60 Uittrekken van
een blouse op bed, zonder te draaien.
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