Pink Hip Kit - H & DermaProx
Wkładka ortezowa - H

™

™

Instrukcja
użytkowania

Bezsłupkowy system pozycjonowania w artroskopii stawu biodrowego

Opis urządzenia
Zestaw Pink Hip Kit H jest przeznaczony do
stosowania ze stołem Hana® i zapobiega
przemieszczaniu się pacjenta na stole operacyjnym
podczas zabiegów artroskopowych stawu biodrowego.
Zestaw Pink Hip Kit H służy do jednorazowego
użytku i należy go wyrzucić po zakończeniu zabiegu
chirurgicznego.
Zestaw Pink Hip Kit H (Rysunek 1) składa się
z następujących elementów:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Pozycjoner głowy (1)
Podkładka Pink Hip Pad (1)
Pas do tułowia (1)
Prześcieradło podnoszące (1)
Paski płyty na ramię (1 para)
Podkładki płyty na ramię (1 para)
Osłona przegubu kulowego (2)

Zestaw Pink Hip Kit - H i wkładki ortezowe
DermaProx - H składa się z: Zestawu Pink Hip Kit –
elementy H powyżej, a także:
H. Wkładek ortezowych DermaProx™ (1 para)
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Przeznaczenie
Zestaw Pink Hip Kit - H jest przeznaczony do użytku
ze Stołem Hana® i zapobiega ruchom pacjenta na
stole podczas zabiegów artroskopowych stawu
biodrowego.
Wkładki ortezowe DermaProx - H są przeznaczone
do użytku ze stołem Hana, aby pomóc amortyzować
i chronić stopę podczas stosowania trakcji oraz
zminimalizować poślizg stopy i pięty podczas
zabiegów artroskopii biodra.

Wskazania do stosowania
Zestaw Pink Hip Kit i wkładka ortezowa DermaProx
- H są wskazane do stosowania do pozycjonowania
pacjentów podczas zabiegów artroskopowych stawu
biodrowego.

Docelowe grupy pacjentów
Populacja pacjentów składa się z pacjentów,
u których zabieg artroskopii stawu biodrowego został
określony jako konieczny przez operującego chirurga.

Przeciwwskazania
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Rysunek 1

Docelowi użytkownicy
Zestaw Pink Hip Kit - H jest przeznaczony do użytku
przez personel medyczny zgodnie z niniejszą
instrukcją użytkowania. Środowisko użytkowania to
profesjonalna placówka służby zdrowia.
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Ostrzeżenia
•

•

Obowiązkiem dostawcy opieki zdrowotnej jest
zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu,
a także przeszkolenie odpowiedniego personelu
medycznego.
Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami
lub przeznaczeniem jest zabronione. Modyfikacje
produktu mogą zmienić oczekiwane wyniki.

Środki ostrożności
•
•

•

Sprawdzić opakowanie produktu przed
otwarciem. NIE UŻYWAĆ, jeśli opakowanie
produktu jest uszkodzone lub przedziurawione.
Sprawdzić produkt i zawartość po wyjęciu
z opakowania. Jeśli produkt jest uszkodzony lub
wadliwy, NIE UŻYWAĆ i natychmiast skontaktować
się z producentem w celu uzyskania pomocy.
Zachować ostrożność podczas pozycjonowania
pacjentów chirurgicznych. Nie przeciągać
pacjentów po powierzchni podkładki Pink
Hip Pad, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie produktu i utratę jego funkcji.

Instrukcje
1.

Umieścić podkładkę Pink Hip Pad w kroczowej
części stołu tak, aby miała bezpośredni kontakt
z powierzchnią stołu (Rysunek 2). Umieścić
białe paski mocujące z rzepem na spodzie
podkładki Pink Hip Pad tak, aby oznaczenie
„Tą stroną do góry” było skierowane do góry.

6.

Rysunek 2

2.

3.

Przymocować białe paski mocujące
z rzepem do barierek łóżka chirurgicznego,
przeprowadzając je pod szyną i łącząc ze sobą
ich końce. (Rysunek 3)
Przymocować fioletowy pasek pod stołem
chirurgicznym, umieszczając najpierw dłuższy
koniec fioletowego paska pod stołem,
a następnie nakładając dłuższy koniec paska
na krótszy koniec paska. Upewnić się, że biała
strona z haczykami krótszego końca paska jest
mocno dociśnięta do dłuższego końca paska,
aby zabezpieczyć go na miejscu. (Rysunek 4)

Przenieść pacjenta na podkładkę Pink Hip
Pad. Ułożyć pacjenta w następujący sposób:
· Kolec biodrowy przedni górny
(KBPG) pacjenta powinien znajdować
się bezpośrednio na wypustkach
wyrównujących. (Rysunek 5)
· Upewnić się, że barki nie wystają poza
górną krawędź podkładki Pink Hip Pad,
aby skóra przylegała jak najbardziej.
· Skóra okolicy łopatki i kości krzyżowej
musi przylegać do powierzchni
podkładki Pink Hip Pad.
· W razie potrzeby należy użyć
prześcieradła podnoszącego, aby
ostrożnie PODNIEŚĆ pacjenta
z podkładki Pink Hip Pad w celu
zmiany pozycji ciała. Nie przesuwać
pacjenta po podkładce. Upewnić się,
że podkładka Pink Hip Pad znajduje
się przez cały czas w pozycji płaskiej.

Rysunek 5

Rysunek 3

Dopasować KBGP do dolnego
paska podkładki Pink Hip Pad.
7.

4.

5.

Położyć prześcieradło podnoszące na
podkładce pomiędzy paskami mocującymi
z rzepami, jak przestawiono na ilustracji.
Prześcieradło podnoszące powinno zakrywać
tylko tę część podkładki, która będzie
obejmować plecy pacjenta – między łopatkami
a kością krzyżową (Rysunek 1).
Umieścić pozycjoner głowy nad podkładką
Pink Hip Pad™ w miejscu wystarczającym do
umieszczenia głowy pacjenta.

Rysunek 4
Widok od spodu stołu

Fioletowe paski podkładki
przymocowane do stołu

Jeśli dotyczy, umieścić stopy pacjenta we
wkładkach ortezowych DermaProx™
w następujący sposób:
a. Ustalić właściwą pozycję wkładki
ortezowej. Przy właściwym ustawieniu
zszyta krawędź zrówna się z podeszwą
stopy pacjenta. (Rysunek 6)
b. Odczepić paski z rzepem i wsunąć
otwartą wkładkę ortezową na stopę
pacjenta, ustawiając ją we właściwy
sposób. (Rysunek 7)
c. Zamknąć paski wkładki ortezowej
na stopie pacjenta i upewnić się, że
biały materiał z haczykami jest dobrze
zamocowany. Dopasowanie powinno
przylegać do ciała i nie utrudniać
krążenia. (Rysunek 7)
d. Powtórzyć kroki od a do c dla drugiej
stopy.

Rysunek 6

Zszyta krawędź
zrównana z podeszwą
stopy pacjenta.

8.
9.

Umieścić podkładki płyty na ramię na płytach na
ramię stołu operacyjnego.
Położyć ręce pacjenta na podkładkach płyty na
ramię dłońmi do góry i zabezpieczyć za pomocą
pasków płyty na ramię (Rysunek 9).

Rysunek 8

Rysunek 7

Część A

Część B

Rysunek 9
Zakończona konfiguracja z
prawidłowo ułożonym pacjentem.
10. Przymocować paski do ciała (Rysunek 8)
w następujący sposób:
a. Rozpoczynając od części A, ustawić
pasek tak, aby mały kwadratowy rzep
był skierowany na zewnątrz od podkładki
stołu. Przeciągnąć koniec paska w górę
między stołem a szyną i nasunąć plastikową
sprzączkę na koniec paska.
b. Przeciągać pasek przez sprzączkę, aż
dopasuje się do szyny i położyć wolny
koniec na stole.
c. Powtórzyć tę procedurę z częścią B paska
po drugiej stronie stołu, upewniając się,
że strona z haczykami długiego paska
z rzepem będzie skierowana do wewnątrz
w kierunku podkładki stołu.
d. Połączyć razem paski na pacjencie i
docisnąć biały materiał z haczykami, aby
zabezpieczyć go na miejscu.
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