Pink Hip Kit - H &
DermaProx Boot Liner - H
™

Bruksanvisning

™

Postless Hip Positioning System

Enhetsbeskrivning

Avsedd användning

Pink Hip Kit - H är utformad för att användas med
Hana® Table och förhindrar att patienten rör sig på
OR-bordet under artroskopiska höftoperationer.

Pink Hip Kit - H är designad för att användas med
Hana® Table och förhindrar rörelse av patienten
på bordet under artroskopiska höftoperationer.

Pink Hip Kit - H får endast användas en gång och
skall kasseras efter det kirurgiska ingreppet är klart.

DermaProx Boot Liners - H är designade för att
användas med Hana Table för att hjälpa till att dämpa
och skydda foten när dragkraft appliceras, och
minimera fot- och hälglidning under höftledsartroskopi.

Pink Hip Kit - H (Figur 1) består av följande
komponenter:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Huvudlägesställare (1)
Pink Hip Pad (1)
Kroppsrem (1)
Lyftduk (1)
Armbordssremmar (1 par)
Armbordsdynor (1 par)
Kulledsskydd (2)

Indikationer för användning
Pink Hip Kit och DermaProx Boot Liner - H is
indicerat för användning för att placera patienter
under artroskopiska höftoperationer.

Pink Hip Kit - H och DermaProx Boot Liners - H består
av: Pink Hip Kit - H komponenter ovan samt följande:

Målpatientgrupper

H. DermaProx™ Boot Liner (1 par)

Patientpopulationen består av patienter för vilka
en höftledsartroskopisk procedur bedöms vara
nödvändig av operationskirurgen.
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Figur 1

Avsedda användare
Pink Hip Kit - H är avsett att användas av
sjukvårdspersonal i enlighet med dessa
bruksanvisningar. Användningsmiljön är en
professionell sjukvårdsinrättning.

Varningar
•
•

Det är vårdgivarens ansvar att vara bekant med
produktens IFU samt utbildning av relevant
vårdpersonal.
Produktanvändning utanför indikationer eller
avsedd användning är förbjuden. Ändringar av
produkten kan ändra förväntade resultat.

Försiktighetsåtgärder
•
•

•

Inspektera produktförpackningen innan den
öppnas. Om produktförpackningen är skadad
eller punkterad, ANVÄND INTE.
Inspektera produkten och innehållet när den tas
ur förpackningen. Om produkten är skadad eller
defekt, ANVÄND INTE och kontakta omedelbart
tillverkaren för support.
Var försiktig när du placerar kirurgiska patienter.
Dra inte patienter över ytan av den Pink Hip Pad,
om du gör det kan det leda till produktskador
och funktionsförlust.

Instruktioner
1.

Placera Pink Hip Pad vid perinealdelen av
bordet så att Pink Hip Pad kommer i direkt
kontakt med bordsytan (Figur 2). Placera de vita
kardborrbanden på undersidan av Pink Hip Pad
så att dekalen “Denna sida upp” är vänd uppåt.

6.

Figur 2

2.

3.

Fäst de vita kardborrbanden på den kirurgiska
sängens räcken genom att föra dem i en slinga
under skenan och fästa ihop kardborrbandets
ändar. (Figur 3)
Fäst den lila remmen under operationsbordet
genom att först placera den längre änden
av remmen under bordet, och överlappa
sedan den längre änden av remmen med
den kortare änden. Se till att trycka dit det
vita krokmaterialet i remmens kortare ände
ordentligt på remmens längre ände för att
fästa den ordentligt. (Figur 4)

Figur 5

Figur 3

Rikta in ASIS med den nedre
remmen på Pink Hip Pad
7.

4.

5.

Lägg lyftduken över dynan, centrerat mellan
kardborrbanden, så som visas. Lyftduken ska
endast täcka den del av dynan som är vänd
mot patientens rygg mellan skulderbladen och
korsbenet (Figur 1).
Placera huvudlägesställaren ovanför Pink Hip
Pad™ på en plats som är lämplig för patientens
huvudpositionering.

Överför patienten till Pink Hip Pad. Placera
patienten enligt följande:
· Patientens främre övre iliac-ryggrad
(ASIS) ska placeras direkt på
justeringsflikarna. (Figur 5)
· Se till att axlarna inte sträcker sig förbi
den övre kanten av Pink Hip Pad för att
maximera hudkontakten.
· Huden i det scapulära området och
korsbenet måste komma i kontakt med
ytan på Pink Hip Pad.
· Använd vid behov lyftduken för att
försiktigt LYFTA upp patienten från
Pink Hip Pad för att flytta om den. Dra
inte patienten på dynan. Se till att Pink
Hip Pad förblir platt hela tiden.

Om tillämpligt, sätt patientens fötter i
DermaProx™ Boot Liners enligt följande:
a. Upprätta korrekt orientering av
stövelfodret. Den sydda kanten
anpassas efter patientens fot. (Figur 6)
b. Öppna kardborrbandets
förslutningsremmar och skjut det
öppna stövelfodret över patientens fot
i rätt riktning. (Figur 7)
c. Stäng remmarna på stövelfodret över
patientens fot och se till att det vita
krokmaterialet är ordentligt fastsatt.
Passformen ska vara tät utan att
påverka blodcirkulationen. (Figur 7)
d. Upprepa steg a–c för återstående fot.

Figur 6

Figur 4
Vy från under bordstillbehöret

Den sydda kanten är
i linje med fotsulan.

Lila dynremmar fästa vid
bordet

8.
9.

Placera armbordsdynorna på armborden på
OR-bordet.
Placera patientens armar på armbordsdynorna
med handflatorna uppåt och fäst med
armbordsremmarna (Figur 9).

Figur 8

Figur 7

Del A

Del B

Figur 9
Avslutad installation med korrekt
placerad patient.
10. Fäst kroppsremmarna (Figur 8) enligt följande:
a. Börja med del A, orientera remmen så att
den lilla kardborrerutan är vänd utåt, bort
från bordsdynan. Dra upp änden på bältet
mellan bordet och tillbehörsskenan och skjut
er plastspännet över änden på remmen.
b. Mata remmen genom spännet tills det sitter
ordentligt på tillbehörsskenan och lägg den
fria änden över bordet.
c. Upprepa proceduren med del B på remmen
på andra sidan bordet och se till att
kroksidan på den långa kardborrfliken är
vänd inåt mot bordsdynan.
d. Fäst ihop remmarna över patienten och tryck
ihop det vita krokmaterialet för att säkra på
plats.
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