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Wzrost zainteresowania materacami 
z trybem statycznym

Materace przeciwodleżynowe wyposażone w tryb statyczny
umożliwiają wypinanie pojedynczych komór powietrznych
pod chorym. Systemy te dotyczą leczenia najbardziej zaawan-
sowanych odleżyn typu (IV, V°) zapewniając jednocześnie
najniższe wartości ciśnienia w materacu (nie większe niż 15-
-20 mmHg). Każda komora poprzeczna, będąca częścią skła-
dową materaca, może być w prosty i szybki sposób wypięta na
całej swojej wysokości lub w jej połowie. Zabieg taki realizu-
je się wraz z jednoczesnym uruchomieniem statycznego trybu

pracy systemu. Wypełnienie całego materaca powietrzem
zwiększa powierzchnię jego przylegania z ciałem, chory bar-
dziej się w niego „zapada”, zwiększając obszar uciskanej po-
wierzchni ciała. Dzięki temu ciężar ciała pacjenta rozkłada się
na większy obszar powierzchni materaca, co z kolei wpływa
na zmniejszenie wartość ucisku wywieranego na 1 cm2 ciała.
Dobór właściwej wartości ciśnienia powietrza jest realizowa-
ny za pomocą pompy, która w sposób ciągły dostarcza świeże
(chłodne) powietrze z otoczenia, zapewniając jednocześnie,
poprzez air system, odpowiednie chłodzenie, dotlenienie 
i wilgotność skóry pacjenta. Bazując na kumulacji opisanych
cech, można bezpiecznie usunąć pod chorym pojedynczą ko-
morę  w miejscu, w którym pojawia się odleżyna. W ten spo-
sób uzyskuje się swobodny dostęp „od spodu rany”, a co waż-
niejsze  odleżyna nie jest w żaden sposób uciskana (brak
kontaktu z podłożem). Zwiększa to zdecydowanie skutecz-
ność i efektywność procesu jej leczenia. System umożliwia
usunięcie komory pod chorym w dowolnym miejscu, zarów-
no pod piętami, biodrami, łopatkami, jak i potylicą. 

Odciążanie ciała z system REVITA

Najnowsze badania sugerują ograniczenie powszechności
stosowania miejscowego odciążenia z zastosowaniem np. kó-

łek gumowych, kółek 
z waty, bandaża i innych
udogodnień tego typu.
Ten sposób terapii czę-
sto skutkował kolejnymi
problemami  poprzez
wytworzenie nadmier-
nego wzrostu akcepto-
walnego miejscowo uci-
sku. Zastosowanie ma-
łych podkładów powodo-
wało miejscową ulgę, potęgując na ich krawędzi trwały
ucisk, mogący skutkować powstaniem odleżyny. Zastosowa-
nie odciążenia miejscowego prowadzi zawsze do przeciąże-
nia przyległych do niego okolic. Należy unikać stosowania
poduszek (wałków) pod biodra, pięty czy łokcie. Ciało cho-
rego należy odciążać zawsze równomiernie, działając na jak
największą jego powierzchnię.

Wzrost zapotrzebowania na materace 
i pokrowce wykonane z poliuretanu 

termicznego

Najnowsze badania kliniczne przeprowadzone w Polsce, 
w opiece szpitalnej wykazały, że odsetek zakażonych długo-
terminowych odleżyn wynosi 100%. Z tego powodu jednym 
z podstawowych kryteriów poprawy skuteczności terapii jest
zapewnienie optymalnych standardów dezynfekcji pokrow-
ców osłaniających materace szpitalne  zarówno tradycyj-
nych gąbkowych, jak i zmiennociśnieniowych. Tylko poliure-
tan termiczny (TPU) jest odporny na stosowanie zarówno de-
zynfekcji wysokotemperaturowej, która stanowi zdecydowa-
nie najtańszą metodę, jak i aplikację szerokiego spektrum in-
tensywnych środków chemicznych. Zdecydowana redukcja
cen oferowanych materaców i pokrowców poliuretanowych
wpłynęła na dynamiczny wzrost ich udziału w rynku. Ten
sam czynnik praktycznie wyklucza celowość stosowania osłon
i materaców wykonanych z PCV czy nylonu  materiałów 
o najniższej odporności chemio-termicznej. 

Osłony z materiału o nazwie membraMED są najtańsze 
w użytkowaniu i praktycznie likwidują ryzyko tzw. infekcji
odmateracowej. Skutecznie izolują chorego od materaca,
ograniczając ryzyko zakażeń, a ponadto przystosowane są do
sterylizacji termicznej (materiał wytrzymuje temperaturę 
135 °C). To skuteczna bariera dla bakterii, wirusów i roztoczy.
Redukują infekcje, eliminując jednocześnie zagrożenia płyną-
ce od strony materaców. Charakteryzują się jednorodną prze-
puszczalnością pary wodnej i powietrza. Materiał wykonany 
z włókna poliestrowego pokrytego czystym poliuretanem ma
strukturę mikroporów. Stwarza to możliwość izolowania po-
wierzchni materaca od wydzielin ludzkiego ciała oraz środ-
ków pielęgnacyjnych, co wydłuża czas żywotności produktu.
Osłony są odporne na ścieranie, łatwe w montażu i demonta-
żu. Materiał jest wyjątkowo trwały. Czas użytkowania pro-
duktu wynosi od 3 do 5 lat, przy częstym praniu. Osłony są
przystosowane do codziennej dezynfekcji w powszechnie do-
stępnych środkach piorących i dezynfekujących. Można je go-
tować i prać w pralkach automatycznych, a także suszyć ter-
micznie. Cena pełnej, 6-stronnej osłony materaca to kwota
około 160 zł. Dla przykładu, cena pokrowców nieprzystoso-

EEwwoolluuccjjaa  ssyysstteemmóóww  pprrzzeecciiwwooddlleeżżyynnoowwyycchh
W terapii przeciwodleżynowej mijającego roku pojawiły
się nowe kierunki działań terapeutycznych oraz wspiera-
jące je produkty. Zostało to podyktowane bezpośrednim
zapotrzebowaniem odbiorców oferowanych usług, a także
personelu medycznego. REVITA  jeden z głównych 
w Europie producentów systemów przeciwodleżynowych
 podsumowuje ewolucję tej branży polskiego rynku.

Rys. 1 Schemat materaca z trybem statycznym

Rys. 2 Komora wewnętrzna Rys. 3 Air system

Rys. 4 Wysokość materaca a po-
wierzchnia przylegania

Rys. 5a Kółko gumowe Rys. 5b odciążanie ciała z za-
stosowaniem gumowego kółka
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wanych do tak wysokich temperatur (>95 °C) waha się w gra-
nicach 120 zł, a ich trwałość nie przekracza 2 lat. W 2008 ro-
ku REVITA wprowadziła na rynek pokrowce wysokotempe-
raturowe  jako standardowe wyposażenie produkowanych
przez firmę materaców.

Filtry antybakteryjne

Dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa chorego, 
w pompach zasilających materace przeciwodleżynowe należy

stosować filtry antybakteryjne, których zadaniem jest m.in.
mikrobiologiczne oczyszczanie powietrza wtłaczanego do ma-
teraca z ewentualnych zanieczyszczeń organicznych, będą-
cych bezpośrednim zagrożeniem dla rany. W 2008 roku RE-

VITA wprowadziła filtry antybakteryjne jako stan-
dardowe wyposażenie pomp zasilających

materace.

Wzrost 
zapotrzebowania 

na pompy 
z funkcją 

maksymalnego 
wypełnienia

Materac ciśnieniowy działa
skutecznie w profilaktyce i te-

rapii tylko wtedy, gdy utrzymuje jak
najniższe ciśnienie powietrza pod chorym.
W praktyce taki materac jest więc 
w uproszczeniu miękkim „workiem” po-
wietrza, na którym leży pacjent. Stanowi
to duże utrudnienie w przypadku potrze-
by przemieszczenia chorego. Funkcja
pompy „maksymalne wypełnienie” wy-

pełnia powietrzem cały materac pod du-
żym ciśnieniem, tworząc dogodne dla

przemieszczeń podłoże, ułatwiając wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. 

Zwiększone 
zapotrzebowanie 

na tzw. łatwoślizgi

Łatwoślizgi to podkłady do bezpiecznego przemieszczania
pacjentów z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem. Prawi-
dłowe wykorzystanie podkładów przez personel medyczny
wymaga odpowiedniego przeszkolenia, lecz ich stosowanie
jest szybkie, proste i nie pociąga za sobą tylu problemów, jak
w przypadku stosowania skomplikowanych urządzeń tech-
nicznych, takich jak tzw. żurawiki, wysięgniki sufitowe itd.
Sposób jest prosty, skuteczny, a co najważniejsze  tani i ła-

two dostępny. Duży łatwoślizg to
koszt ok. 220 zł. 

W kwietniu 2009 roku firma REVI-
TA wprowadzi na rynek udoskonaloną
wersję łatwoślizgu lubriMED, odpor-
ną na dezynfekcję wysokotemperatu-
rową.  �

mgr reh. ruch. Rafał Krutul

Szczegółowe informacje 
można uzyskać:

REVITA, biuro ds. terapii 
i profilaktyki odleżyn

pod bezpłatnym numerem tel. 
0 800 10 10 01
www.revita.plRys. 7 Łatwoślizg pojedynczy

REVITA powstała w 1991 roku. Przed 11
laty stworzyła biuro ds. profilaktyki i te-
rapii zachowawczej odleżyn. Pozwoliło
nam to spojrzeć na problem w dokładny,
systematyczny i metodyczny sposób.
Racjonalnie, krok po kroku, otwieramy
nowe rozdziały wiedzy. Naszą wiedzę
przekazujemy bezpłatnie personelowi
medycznemu szpitali, ośrodków zdrowia
i hospicjów na terenie całego kraju, 
w trakcie prowadzonych szkoleń i warsz-
tatów. Jest to doskonała platforma wy-
miany opinii i doświadczeń. Pozwala
nam to uzyskać wskazówki przekazywa-
ne przez praktyków, których wiedza 
i uwagi wspierają tworzenie nowych pro-
duktów. REVITA od kilku lat dostarcza
sprawdzonych, ekonomicznych i beza-
waryjnych rozwiązań, których najniższe
ceny skutkują wreszcie ich powszechną
dostępność. 
Zapraszamy do zapoznania się z nowo-
ściami: materace dla noworodków oraz
materace dla małych dzieci > 3. r.ż.

Rys. 6 Materac przeciwodleżynowy z pokrowcem z poliure-
tanu termicznego

Firma REVITA została wyróżniona:
godłem EU standard, Solidna Firma,
Koszaliński Produkt Roku, Pomorski
Produkt i medalami HOSPICJUM,
Laur Konsumenta, 2-krotnie złotymi me-
dalami medycznych targów Interservis. 
Cała produkcja Revita podlega normie
ISO 9001
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