De zorgsector heeft steeds meer nood aan specifieke
oplossingen om patiënten of bewoners te positioneren in
een comfortabele lighouding. V!GO ontwikkelde daarom
DINA Sleep, een totaal nieuw concept dat optimaal lig- en
slaapcomfort biedt.
Dynamisch
DINA Sleep is een volledig dynamische ligorthese.
In tegenstelling tot standaard positioneringskussens
en uitgefreesde statische ligorthesen, wordt
DINA Sleep modulair opgebouwd uit positioneringskussens en positioneringssteunen. Op die manier is
het systeem volledig aanpasbaar aan de noden van
elke patiënt. Het concept laat bovendien toe om te
kiezen tussen een positionering in ruglig of zijlig in
éénzelfde orthese.

Ontwikkeling vanuit zorgvraag
Bijna 20 maanden lang werkte VIGO aan de ontwikkeling van het nieuwe concept, om tot het beste
resultaat voor patiënt en zorgsector te komen.
Mede-ontwikkelaar Jo De Clercq, die zelf als kinesitherapeut actief is in de zorgsector, legt uit:
“Als kinesitherapeut detecteerde ik dat statische
ligorthesen onvoldoende voldeden aan de vraag naar
dynamische en aanpasbare oplossingen in functie van
het ligcomfort van patiënten of bewoners.
Bij VIGO ontwikkelden we vanuit die vaststelling het
concept DINA Sleep. Alle mogelijke materialen voor
de diverse positioneringskussens en -steunen werden
onder de loep genomen en grondig uitgetest.
Een proces waar we de tijd voor namen, we wilden
volkomen zeker zijn dat DINA Sleep in alle omstandigheden zijn functie zou vervullen.”

Therapeutische voordelen voor patiënten met
		centraal-neurologische aandoeningen
Toepassing van de sensorische
integratieprincipes
De DINA Sleep biedt extra proprioceptieve en
tactiele input aan het lichaam. Het lichaamsschema en besef worden gestimuleerd om een
meer therapeutische output vanuit het lichaam
te bekomen.
Negatieve invloeden van de zwaartekracht
uitsluiten
De DINA Sleep minimaliseert de negatieve
input van de zwaartekracht en optimaliseert
de houding, waardoor een betere decubituspreventie ontstaat en een vermindering van
dwanghoudingen bekomen wordt.
Optimaal lichaamsalignement
Door een combinatie van de bovenstaande
elementen kunnen bewoners/patiënten een
optimaal lichaamsalignement behouden en

zullen structurele houdingsafwijkingen of
contractuurvorming voorkomen worden.
Optimalisatie van de ademhaling
Het ademhalingsvolume, de ademhalingsfrequentie en de verdeling (thoracale- &
buikademhaling) verbeteren, waardoor er
meer zuurstof in de bloedbaan kan worden
opgenomen.
Preventie van oedeemvorming
De bloedcirculatie wordt gestimuleerd. Dit
levert een positieve bijdrage aan de preventie
van oedeemvorming.
Decubituspreventie
DINA Sleep voorkomt decubitus. De dynamische ligorthese leidt immers tot een optimale
drukspreiding, drukontlasting en een zo laag
mogelijke druk per vierkante centimeter.

Productgamma
VIGO ontwikkelde DINA Sleep zowel voor volwassenen
(DINA Sleep Adult), kinderen (DINA Sleep Pediatric, als
baby’s (DINA Sleep Infant en Neo).
Elke orthese bestaat uit verschillende positioneringskussens en -steunen, een zonaal ingerichte basismatras,
een velcrolaag en een toplaag.
De pediatric-versie verschilt enkel qua afmeting (75%) in de
kussens ten opzichte van de adult-versie. De kussens van
de infant-variant zijn 50% van de grootte ten opzichte van
de adult en toplaag + basismatras werden aangepast aan
een kinderbedje. De Neo-versies zijn 25% van de adult en
werd aangepast aan de grootte van een couveuse.
Later werd het gamma uitgebreid met de DINA Move
en de DINA Therapy. Elk product heeft zijn eigenheid
en toepassingsgebied.

Service en Expertise
VIGO wil met zijn expertise voor zorgverleners en begeleiders
de ideale partner zijn. Daarom begeleidt VIGO zijn klanten
gedurende het hele traject: van voorstelling tot aflevering en
evaluatie.
Dit zijn de verschillende stappen:
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Minder belasting voor zorgkundigen en begeleiders
• De positioneringssteunen en -kussens kunnen
gemakkelijk verwijderd worden, waardoor het
wassen, kleden en verschonen van de patiënt
in deze ligorthese zeer vlot verloopt.
• De patiënt is meer ontspannen en kan wisselende houdingen aannemen, waardoor de
verzorging eenvoudiger wordt.

• Alle onderdelen (zowel hoezen als schuimonderdelen) zijn wasbaar tot 90° en
kunnen in de droogmachine (tri-elastische
hoes enkel op koude lucht).
De schuimonderdelen mogen behandeld
worden in de autoclaaf (sterilisatiemachine)
om te desinfecteren.
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DINA Sleep productvoorstelling ter plaatse: in de zorginstelling of thuis
Inplannen van de demoplaatsing van DINA Sleep
ter plaatse
Na positieve evaluatie wordt een maatname doorgevoerd en wordt het legplan opgemaakt (opbouw
van de orthese)
Opleiding aan begeleiders thuis of onderricht &
workshop voor een multidisciplinair team in de instelling
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Aflevering van DINA Sleep per patiënt of bewoner
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Evaluatiemoment na ingebruikname

Gelaagd systeem
DINA Sleep is vernieuwend dankzij een volledig
modulair en gelaagd systeem, bestaande uit:
▪ een matras in verschillende lagen en steunvlakken
▪ positioneringssteunen
▪ positioneringskussens

Innovatief traagschuim
VIELAFoam
De DINA Sleep dynamische ligorthese bestaat uit
innovatieve materialen, waaronder het gloednieuwe
visco-elastische traagschuim VIELA Foam.
Dit schuim is zeer elastisch en wordt geproduceerd
op waterbasis en niet op oliebasis, waardoor het
enkele specifieke voordelen heeft:
▪ betere luchtventilatie met minder warmtecumulerend effect
▪ bestand tegen trek-, schuif- en scheurkrachten,
resistent tegen inscheuren na eventuele insnijding
▪ wasbaar tot 90°, kan in de droogmachine op
warmte temperatuur en in de autoclaaf
(sterilisatiemachine)

Het klassieke visco-elastische
traagschuim op basis van olie
dat veelal wordt toegepast in de
zorgsector is niet wasbaar en dreigt
snel in te scheuren wanneer er
bepaalde trek- of vervormingskrachten
op uitgeoefend worden.
Elk onderdeel van DINA Sleep kan in de
wasmachine gewassen worden wat de hygiëne
van het systeem alleen maar bevordert.
Wim Sevenants

Wat maakt de onze DINA Sleep nu zo uniek in zijn soort?

Tijdens therapie-sessies had ik soms handen
te kort om de patiënt te positioneren. Dankzij de
DINA Therapy is dit probleem volledig opgelost.

Onze vestigingen

Eddy Mellaerts
VIELA foam (VIsco ELastisch Air foam) is door de open celstructuur een
ademend en wasbaar traagschuim, geproduceerd op water-, en dus niet op
oliebasis. Het heeft een hoge inscheurweerstand aan uitgeoefende treken vervormingskrachten. Warmtecumulatie effect treedt niet op door de
ademende eigenschappen.
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Alle materialen zijn wasbaar tot 90°, inclusief het VIELA foam door zijn
open celstructuur. Het VIELA foam is hierdoor ook te behandelen met
stoom of in de autoclaaf.
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Alles kan in de droogkast gedroogd worden op warme temperatuur,
behalve de tri-elast behoezing die te drogen is op koude temperatuur.
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Het versneden VIELA foam, toegepast in de kussens, is voor het wassen
omhuld door een elastische waszak. De waszak is voorzien van een rits
om de vullingsgraad te kunnen aanpassen.
De waterdichte maar ademende behoezing heeft tri- (& niet bi-) elastische
kenmerken, wat van belang is naar de 3D vormgeving van de DINA Sleep
en de bijdrage aan de decubitus preventie.
De waterdichtheid van deze tri-elast behoezing wordt versterkt door de
naden te lassen en niet te stikken, op uitzondering van de ritsnaden.
De toegepaste positioneringssteunen kunnen zowel in 90° als in 45°
geplaatst worden om de graad van ondersteuning en de specifieke
vormgeving te bepalen.
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De velcrolaag voor fixatie van de positioneringssteunen is elastisch om
bij te dragen aan decubitus preventie.

Dankzij DINA Sleep kunnen
patiënten/bewoners ontspannen
in de meest natuurlijke houding.

DINA Sleep Neo

Onze expertise
prothesen & orthesen, bandages, steunzolen, loopanalyses,
mobiliteitshulpmiddelen, orthopedische schoenen, ...

D!NASLEEP
Dynamische ligorthese voor alle leeftijden

