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Conforto e Descrição

A fractura da anca resultante de uma queda poderá resultar em dor
crónica, com a perda de mobilidade e independência.
SAFEHIP é um protector de anca concebido de modo a combinar a
melhor protecção com um excelente conforto e facilidade de colocação.
O objectivo é a manutenção da qualidade de vida das pessoas
activas ou fragilizadas.
Pessoas diferentes necessitam de protectores de anca diferentes.
SAFEHIP existe em diferentes modelos, tamanhos e materiais, de
modo a proporcionar uma protecção efectiva, confortável e discreta.
Todos os modelos são fáceis de colocar e de remover.
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SAFEHIP utiliza uma tecnologia patenteada, um
escudo protector, que apresenta a capacidade
de dispersar a força de impacto da queda na
região da anca, evitando assim, lesões nesta
região.

SAFEHIP está disponível em dois modelos:
AirX e AirX Aberto. Ambos são extremamente
fáceis de utilizar, proporcionando a máxima
protecção.
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Formato original –
Tecnologia Patenteada

Escudo AirX™
(têxtil)

Uma fractura da anca poderá reduzir a sua qualidade de vida

Para os idosos, que muitas vezes têm falta de equilíbrio, falta de força ou que se
encontram sob efeito de medicamentos, uma das piores consequências que
poderá resultar de uma queda, é uma fractura da anca. Inúmeros factores
poderão originar uma queda – uma carpete solta, um buraco no passeio ou o
tropeçar num passeio alto.
As consequências de uma fractura da anca são extremamente graves e
quanto mais idosa a pessoa for, mais demorado será o processo de
recuperação, aumentando também a probabilidade de mazelas
permanentes. A reabilitação é um processo longo, fisicamente muito
exigente, não garantindo a total recuperação do paciente. Muitos
pacientes sofrerão de dor crónica, com a perda de mobilidade,
comprometendo a sua qualidade de vida activa e independente.

As pessoas activas são as mais afectadas
Uma grande percentagem de pessoas com mais de 60 anos que sofreram uma
fractura da anca, ficam com a sua mobilidade reduzida. Tarefas tão simples como
o subir de escadas, levantar-se da cama ou vestir-se, tornam-se difíceis sem ajuda
de terceiros.
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O resultado é na grande maioria dos casos, uma redução drástica da
independência e da qualidade de vida. Quanto mais activa era a pessoa antes
do acidente, maior dificuldade terá em acomodar-se a uma vida mais sedentária
e passiva.

A prevenção de fracturas da anca resulta numa eficiente
redução de custos
A compreensão por parte das pessoas sobre os benefícios da utilização do
protector de anca, resultará não só em melhorias a nível pessoal, mas também
trará benefícios à sociedade em geral, pois os custos dos cuidados de saúde
associados à recuperação de uma fractura da anca são extremamente elevados.
O tratamento de uma fractura da anca começa com a realização de um exame e
de uma radiografia, seguindo-se a realização de uma intervenção cirúrgica
dispendiosa, com um longo internamento no hospital. Será necessária a
realização de fisioterapia e de reabilitação, verificando-se em alguns casos, a
necessidade de cuidados continuados.
Analisando as fracturas da anca, unicamente segundo uma perspectiva
económica, o uso de protectores de anca SAFEHIP, resultará na substancial
redução dos custos associados à saúde.
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®
A
hip fracture
can reduce
quality of life
SAFEHIP
- Protecção
Comprovada

SAFEHIP é o protector de anca mais testado no mundo.
Foi testado em mais de 7000 utilizadores, em ensaios clínicos realizados na
Escandinávia, Holanda, Alemanha, Japão e Austrália, sendo os resultados
inequívocos: A utilização do protector de anca SAFEHIP reduz
consideravelmente o risco de fractura da anca, resultante da ocorrência de
uma queda.

Redução comprovada de 64% de fracturas
da anca resultantes de quedas
* Fonte: Utilizadores comparados com não utilizadores num estudo clínico realizado em lares Norueguesess - Bentzen H,
Bergland A, Forsén L; “Risk of hip fractures in soft protected, hard protected, and unprotected falls”; Inj. Prev.
2008;14;306-310.
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SAFEHIP ® AirX ™
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• Adequado para hospitais, lares e uso doméstico;
• Adequado para pessoas que necessitem de cuidados de
enfermagem;
• Confortável e flexível;
• Pode ser utilizado com pensos em casos de
incontinência ligeira/média;
• Pode ser utilizado sobre a roupa interior;
• Discreto, confortável e fresco de utilizar;
• Lavagem e secagem a altas temperaturas;
• Escudos AirX (têxtil);
• Respirável, proporcionando um melhor conforto e
garantindo a integridade da pele.

Escudo AirX ™

Modelo
®
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SAFEHIP AirX Unisexo
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95°C
200°F

Escudos Embutidos
336550

336551

SAFEHIP AirX™ Open
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Adequado para hospitais, lares e uso doméstico;
Adequado para casos de incontinência grave/dupla;
Concebido para ser utilizado com fralda;
Adequado para indivíduos com demência, tonturas e/ou debilitados
fisicamente;
Facilita a mudança de fralda;
Excelente para a utilização nocturna;
Cumpre com os requisitos de controlo de desinfecção;
Escudos AirX (têxtil);
Respirável, proporcionando um melhor conforto e garantindo
a integridade da pele.

Modelo
®

SAFEHIP AirX
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™

Open

Escudos Embutidos Escudos Removíveis
336850
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