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I.szamu Sebeszeti Klinikan alkalmazott

Aquamed torlokendo es Aquamed
Nedves bortisztit6 kendo kipr6bal<isi lehetoseget tisztelettel koszonjiik!
Tapasztalataink a furdeto kendovel:
1. Hasznalata gyors, egyszeru.

2. A beteg boren levo szennyezodeseket hatekonyabban eltavolitja, mint a
hagyomanyos m6dszer (lav6ros mosdatas ).
3. A beteg szamara kimeletesen tisztit es egyben apolja boret, nines sziikseg
borapol6 hasznalatara.
4. Anyag es-, idotakarekosabb vele a mosdatas.
5. Az apol6 szemelyzet fizikai terhelese csokkent a mosdatas soran.(Nem
kelllav6rt vizzel az agyhoz vinni)
6. Operalt betegek eseten a muteti teriilet (kotes),semmilyen koriilmenyek
kozott nem lett nedves, beteg es az apol6 szamara a terheles
csokkent,(mivel nem kellett atkotozni a sebet emiatt),ezenkivUI agynemut
is csak indokolt szennyezodes eseten kellett cserelni, nem azeti mert vizes
lett. Ez is anyag es idotakarekos!!

Tapasztalatok a tisztit6 kendovel:
1. A kendo hatekonyan tisztit, es egyben apol is.
2. Megfelelo a merete!!!
3. Kellemes az illata es a tapintasa.
2011.11.10
Tisztelettel :
Tabikne Frombach Erika
Osztalyvezeto fOnover

FOVAROSIONKORMANYZAT
KAR.OLYI SANDOR KORHA.Z ES RENDELOINTEZET
I. BELGYOGYAsZAT
1041 Budapest, Nyar utca 103.
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Oszta.lyunkor az Aquamed tor16kend6 gazdasagosabbnak bizonyult a hagyomanyos m6dszemel.
A beteg es az apol6 szempontjab61 kenyelmesebb es praktikusabb a hasznruata, lerovidill a
mosdatasi id6, a lav6r haszna.latanak mell6zesevel kevesebb terheles eri az apol6k gerincet.J6
illatU, a beteg b6ret hidrata.lja, a szennyez6dest megfelel6en eltavolitja.

Budapest, 2005. majus 2.

Udvozlettel :

Gidro Istvanne
Osztalyvezeto fonover
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Termekrererencia
A k ipr6ba lc1sra kapott Aquamed fiirdetokendot lt~legezt etet t. nem nwb ilid!l h;tlt.>
betegnd haszna!tuk. A kendo haszmllata soran a koveth:zo pozitfv tapasztalataink
voltak:
• Haszniilata egyszert.l es gyors, id6 es energiatakan~kos mind a; ,·,poll'\_ tnind
beteg reszerol (nem igenyel kU!Onosebb elokeszitest).
• A beteg borenek kiszaradasat meggatolja. nines szi.ikseg hiJratt'd c·) krctn
alkalmazasara.
• A S7.cnnyez6deseket egyszeriibben es gyorsabban clt<.'tvolitj<L mint ''
hagyomcinyos modszer
A sapka haszn<ilata val6han megegyezik egy hajmosassaL a beteg IC_jborc
p<:i.r nap eltelte ut<'m is tiszta haj benyomasM keltette.

Pees, 200.5. janmir 25-en

Tisztelettel
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F6VAROSI6NKORMANYZAT
JAHN FERENC DEL-PESTI K6RHAZ
Anaesthesiologiai, lntenziv Eetegellat6 es Siirg6ssegi Os:ztaly
oszt<llyvezeto: dr.Di6szeghy Csaba f6orvos
1204 BUDAPEST, KCVES U. 1.
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Ov:irioe Gathy Zsuzsanna

HELYBEN

Tisztelt lgazgato Asszony!

Az Intenziv Oszt31yra kiprobalasra kiildott Aquamed termekcsah1dr61 az ah1bbi
velemenyt adjuk:
A termekek nagymertekben megkonnyitettek roleg a fekvo betegek hygienikus
ellat::isat, a hasznalat sonm allergias reakci6kat, bOrkiszaradast nem eszleltiink.
A feliilet fer1:0tlenito kendo megfelelt az eloirasoknak Jelegezteto gepe~
pumpak fertotleniteshez haszmilata egyszerii.
Leheroseg szerint szivesen alkalmazrulnk folyamatosan az osztalyon.

Budapest, 2005. februar 2.

Tisztelettel:

Stetan Andcisne

oszt .vez . ronover

Orszagos Idegsebeszeti Tudomanyos Intezet
F'oigazgat6: Prof. Or. Nyary Istvan
1145. Budapest, Amerikai ut 51.
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Szamitasaink: szerint a Aquarned torlokendo gazdasagosabb az altalunk haszmilt
hagyomanyos m6dszemel ill. higienikus megoldasnal, beleertve a kiilonbozo testmeret es
szennyezettseg eseten is figyelembe vett fogyasztast. A beteg es az apol6 szempontjab61 is
lenyegesen kenyelmesebb, praktilrusabb a hasznalata.
Nagyobb testfeliileten torteno haszna.Iata eseten is kielegitoen eltavolitja a mikroszennyezodest es a szirraz hamsejteket, ugyanakkor a beteg borenek hidratalasa is megoldott.

Budapest, 2004. december 1.

Nehez Erzsebet
ITO vez. fonover

GOTTSEGEN GYORGY ORSzAGOS KARDIOLOGIAI INTEZET
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AQUAMED FURDETO KENDO
Intezetiinkben a hagyomanyos m6dszerrel mosdattunk az elmUlt ev kozepeig. A regi m6dszerrel
idoigenyes es a beteg szamara is megterhelo volt a mosdacis, mivel sokszor a korai 6cikban kellett
felebreszteni oket, a noverek pedig a mosdacis alatt minimalisan tudtak csak a tobbi betegte
figyelni. Az uj m6dszerrel radilcilisan lecsokkent a mosdacisi ido. Sz:imicisaink szerint a Bed Bath
furdeto kend6 gazdasagosabb az altalunk hasznalt m6dszernel illetve a keresztfertozeseket
minimalisra csokkenti. Pl.: id6ben: egy gepes beteg mosdacisa altalaban 1-1 es negyed 6ra volt. A
Aquamed fiirdet6 kendovel maximum 20 perc.

HAJMOSO SAPKA
Mint majdnem minden intezetben, nalunk is nehezen megoldhat6 volt a betegek hajmosasa. A
sapka hasznalata lenyegesebben korszeruob, a beteg szempontjab61 nem megtet:helo. A kendo j61
tisztitotta a fejbort is. Nem igenyel egyeb felszerelest.

AQUAMED TISZTiT6 KENDO
A kendo hasznalata a beteg tiszticisanal, a beteg es a n6ver szempontjab61 is kenyelmesebb,
gyorsabb es gazdasagosabb. Tartalmazza a megfelelo mennyiseg6 nedvesseget es b6cipol6szert.
Kezd6d6 felfekvesnel is hasznalhat6.

Budapest, 2005. januar 20.

Tisztelettel,

~ga Erika

Intenziv oszcilyos f6n6ver
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Arany Alkony Kill. IL ldose:k
Otthona
1156 Butltlpest
BtinkUt u. 67...69.

Aquamed tisztalkodasi termekek ertekelese
Aquamed Shampoo Cap
Aquamed oblitesmentes hajmos6sapkat kipr6balasra kaptuk. Agyhoz kotott betegtinknel pr6baltuk
ki az eloiras, ta.jekoztat6 szerint. Nagyon praktikusnak talaltuk, hogy mikrohullamu siitoben
melegithet6 es oblitest nem igenyel. Az obliresmentes fiirdet6 sapkaval mosott haj fenylo,
csillog6, apolt lett.
Agyhoz kotott betegnel nagyon j61 hasznalhat6, nem idoigenyes es nagyon egyszeriien
kivitelezhet6 hajmosast biztosit.

Aquamed Bed Bath Filrdeto Kendo
Aquamed fiirdeto kend6 azert nyerte el a tetszesiinket, mert az agyhoz kotott betegeinket nem
tudjuk a fiirdobe kivinni, es eddig a teljes ioayfiirdo nagyon sok idot es munkat igenyelt. A
fiirdeto kendo hasznalata radobbentet arra, hogy mennyivel egyszeriibben is meglehet egy
agyhoz kot5tt beteget fiirdetni. Hasznalata egyszerii es prakti1.rus. A beteg elmondasa szerint
nagyonj6 kozerzetett, tisztasagerzetett ad.

Aquamed Nedves Bortisztit6 Kendo
A nedves b6rtisztit6 kendot pelenkazasnal hasznaltuk (pelenkacserenel) lemosas helyett.
Nagyon j61 tisztit es egyben apolja is a bert. Kiilon emlitest igenyel a torlokendo nagy merete,
mert pelenkazas soran nagyon elonyos, hogy csak egyet kel elhasznalni belole.
Koszonjiik, hogy megismerhettiik es kipr6balhattuk az Aquamed tisztasagi termekeket.

Reszlegvezeto apol6

Baranya f\.1egyei K6rhaz
Kp. Bel.amb.

Referencia

Aquamed fiirdetS ken do
Az ambulanciankra erkezo elhanyaeo lt allapotu, nehezen
mobilizaJhat6 betegeknel alkalmaztuk a Aquamed furdeto kendot. A
kolleganok pozitiv tapasztalatokat szereztek hasznalata soran. A
betegek bon~n levo szennyez6deseket egyszeri.ien, gyOt·san, er6sebb
dorzsoles nelkiil el lehet tavolftani, mosdatasuk soran nem lesz vizes
az agy.
A kendo haszmllata meggyorsitja a 1nunkavegzest.
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Tolna Megyei Onkomuinyzat Balassa Janos K6rhaza
7100 Szekszard Beri Balogh Adam u. 5-7_
TRAUMATOLOGIAI OSZ TALY
TeL: 06i74/50 l-553

Cim: Gliedue Tillmamz E rzsebet
Apolasi igazgar6
T:h·gv: Aquamed Bed Bath - fiirdeto kendo veiemenyezese

Tisztelt lgazgatono!
Osztalyunkon orommel pr6baltuk ki az On altai kipr6b<'dasra ajanlott fi.irdeto kendot.

Megfigyelesi szempontjaink a kovetkezifk voltak az alkalmazastuil:
,. A betegek tajekoztatasat kovetoen, sz6beli beleegyezes utc'm tortent.
,. A seriiltek kivalasztasa alapapolc1si kateg6riaba sorol<1s alapjan tortent.
.r A z alkalmazas kivitelezese az intezmenyi protokollok figyelembevetelevel vegezti.ik .
.r A betegek objekt iv es szubjektiv velemenye .
.r

A z <1pol6k tapasztalata.

Tapasztalatainkat a kovetkezif tabldzat foglalja ossze:
j KRITERIUlv!OK

I~.

Idotartam :
A 2 kateg6riaju betegnel :
A 3 kateg6ri £1jt1 betegnet:
Elokeszites idotartama :
3. Eszkozhasznalat:

12.

FtJRDETO KENDO

-

-

I

A z Aquamed

apol6 vett reszt.

5 perc 15 s
7 perc 20 s
5 perc
I db furdet6 kend6
I db leped6
I db pamahuzat
I db vesetal
I db pizsama

HAGYOJ1.1ANYOS
AGYFURDO

-

-

21 perc 17 s
35 perc I 0 s
10 perc
2 db mosd6szivacs
I db mosd6tal
2x5 liter testh6merseldetti
viz
2 db torolkozo
3 db lepedo
1 db paplanhuzat
2 db parnahuzat
B6rvedelemhez:
Medifleur gel

kend6t tit betegnel alkalmaztuk, tovabba szemelyi feltctelcket illet6en harom

I

Tolna tv1egyei Onkonm1nyzat Bala~sa Janos Korhaza
7100 Szekszard Beri Balogh Adam u. 5-7.
TRAUMA TOLOGIAI OSZT.4.LY
Tel.: 06/74/501-553

A betegek objektiv es szubjektiv vilemenye, a keudo alkalmazdsat kovetiJeu verba/is
/(ozleseik alapjdu (I 00 %-ban).
Vizes hatast kelt.
Nem sztikseges t6r6lk6z6 haszncilata.
Nem vizesedik az agynemu.
Frissit6 hatasu.
Javul a kozerzet, hosszabb ideig friss hatast ereznek.
Az ltpolok tapasztalatai az

Aquamed fiirdetiJ kendiJrol:

Csokken az agyttird6 elokeszitesehez szukseges id6. apolasi eszkoz.
Kevesebb id6 sziikseges a teljes agyfiirdohoz.
A leped6 cserejere csak kiveteles szennyezodes eseten van sziikseg.
A mtiteti sebet fed6 kotszer ktilonosebb vedelme nem sztikseges.
Objektiven a betegek komfortt~rzetejavul.
A kortem1ek ZSLifoltsaga kompenzalhat6 a kevesebb apolasi eszk:ozt igenyl6 agyflird6h6z.
( Mosdotal elhelyezese).
Borvedelemhez a betegek keresere tovabbi Medifleuros kezeles nem szUkseges.

Egp!b eszrevetelek:
A szennyezodott b6n·6J aver kendovel k61myeden eltavolithato.

Mas valadekkal t011en6 szennyezodes eltavolitasahoz azonban ujabb t6rl6kendo
haszmllata szi.ikseges. (Szeklet. hanyadek, erosebb verzest koveto, niszaradt ver
eltilvoliu'isa).
Dckubitusz eseten tovabbi borvedelem sztikseges.

Koszon ettel:

Horvath Jozsefne
Osztalyvezeto 6pol6

Szekszard, 2005. jt."mius 27.
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Fovarosi Ookormanyzat Bajcsy-Zsilinszky Korhaz
Anaestbesiologiai es Kozponti Intenziv Therapias Osztalya
Intezet KOdja: 01121 , Osztaly kOdja: 1502
Budapest, X. MagiOdi u. 89-91. Tel.: 432-7680
OsztalyvezetO fOorvos: dr. Volgyes Barbara
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Referencia
AquamedjUraao{~

Osztalyunfsm ((}3ajcsy 1(p. Intenziv) a (}3etf6atfi fiirdet{f k§nc£ot, efsosor6an
t:efegeztetett, nefiezen mozgatfiat6 6etegein~ testi fiygiinijene~ 6iztositasara
liasznd(ju~

Jl k_entf{f fiaszndfata soran pozitiv visszajefzest kg_pfiatun~apowinkf6{az afd66
jefsoroftakJ'a vonat/Wz6an:
- J{aszndfata egyszerfi, gyors.
-Jl k_entf{f fiaszndfata soran, a 6eteg 6oren fivo szennyezotfist /vir, st6/ erose66
dorgofes ni{k_iil e{ fefiet tavofitani
- Y.eEJ!efe{{f mennyisegiifo{yatfekgt tarta{maz.
- 6sszetetefe6{f{ ac£6tf6an a 6eteg 6oret apo(ja is.
- jl 6eteg mosdatdsa soran nem fesz vizes az tigy.
- }l.z intravaza{isan 6efie{yezett kg.niilOk_steri{izafdsa megoWfiat666.

(}3utfapest, 2004. novem6er 2.
'I"zszte{ettef:
Fovarosi On kormanyzat

Bajcsy - zsmnszky Korhaza
Anaeslhesiologiai es
~~ 6zpon1i ln tanziv Th erapias Osztalya
osztalyvezeto foorvos: Dr. Volg~•es Barbara

1105. Bp. Mgalodi u. 89-91.
Tel: 432-76-80
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