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

Instruções
de utilização

™

Sistema de posicionamento do quadril sem pilar

Descrição do Dispositivo
O Pink Hip Kit - H foi desenvolvido para ser usado
com a mesa Hana® e evita o movimento do doente
na mesa de cirurgia durante procedimentos
artroscópicos do quadril.
O Pink Hip Kit - H é de utilização única e deve
ser eliminado após a conclusão do procedimento
cirúrgico.
O Pink Hip Kit - H (Figura 1) contém os seguintes
componentes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Apoio de cabeça (1)
Pink Hip Pad (1)
Alça de corpo (1)
Lençol de elevação (1)
Alças de placa do braço (1 par)
Almofadas de placa do braço (1 par)
Cobertura da junta esférica (2)

O Pink Hip Kit - H e os DermaProx Boot Liners - H
são compostos por: Os componentes Pink Hip Kit –
H acima e ainda:
H. DermaProx™ Boot Liner (1 par)
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Utilização Prevista
O Pink Hip Kit - H foi concebido para ser utilizado
com a mesa Hana® e impede o movimento
do doente na mesa durante procedimentos
artroscópicos do quadril.
Os DermaProx Boot Liners - H foram concebidos
para serem usados com a mesa Hana para ajudar a
amortecer e a proteger o pé quando a tração é aplicada
e a minimizar o deslizamento do pé e do calcanhar
durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Instruções de utilização
O Pink Hip Kit e o DermaProx Boot Liner - H são
indicados para uso no posicionamento de doentes
durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Grupos de doentes alvo
A população de doentes é composta por doentes
para os quais um procedimento artroscópico do
quadril é considerado necessário pelo cirurgião.

Contra-indicações

f

•

d
g

Nenhuma

Avisos
h

Figura 1

Utilizadores previstos
O Pink Hip Kit - H destina-se a ser utilizado por
profissionais de saúde de acordo com estas
instruções de utilização. O ambiente de utilização é
um estabelecimento de saúde profissional.

•

•

É da responsabilidade do profissional de saúde
familiarizar-se com as instruções de utilização
do produto, bem como dar formação ao pessoal
de saúde relevante.
A utilização do produto não conforme às
indicações ou contrária à utilização prevista
é proibido. Modificações no produto podem
alterar os resultados esperados.

Precauções
•
•

•

Inspecione a embalagem do produto antes de a
abrir. Se a embalagem do produto estiver danificada
ou perfurada, NÃO UTILIZE O PRODUTO.
Inspecione o produto e o conteúdo ao removê-los
da embalagem. Se o produto estiver danificado
ou com defeito, NÃO O UTILIZE e contacte
imediatamente o fabricante para obter suporte.
Tenha cuidado ao posicionar doentes cirúrgicos.
Não arraste os doentes na superfície da Pink
Hip Pad, pois isso pode resultar em danos no
produto e perda de função.

Instruções
1.

Coloque a Pink Hip Pad na secção perineal da
mesa para que a Pink Hip Pad faça contacto
direto com a superfície da mesa (Figura 2).
Posicione as alças de fecho tipo velcro
brancas na parte inferior da Pink Hip Pad de
forma que a etiqueta “This Side Up” fique
voltada para cima.

6.

Figura 2

2.
3.

Prenda as alças de tipo velcro brancas aos
trilhos da cama cirúrgica enrolando sob o trilho e
juntando as pontas do fecho tipo velcro. (Figura 3)
Sob a mesa cirúrgica, colocar primeiro a
extremidade mais longa das alças roxas
sob a mesa e, em seguida, sobreponha a
extremidade mais longa da alça com a ponta
mais curta da alça. Certifique-se de que
pressiona o material branco do gancho da
extremidade mais curta da alça firmemente na
extremidade mais longa da alça para prendê-la
no lugar. (Figura 4)

Transfira o doente para a Pink Hip Pad.
Posicione o doente da seguinte forma:
· A espinha ilíaca antero-superior
(ASIS) do doente deve ser posicionada
diretamente nas alças inferiores.
(Figura 5)
· Certifique-se de que os ombros não
ultrapassam a borda superior da Pink
Hip Pad para maximizar o contacto
com a pele.
· A pele da região dos ombros e o
sacro devem estar em contacto com a
superfície da Pink Hip Pad.
· Se necessário, utilize o lençol
de elevação para LEVANTAR
cuidadosamente o doente da Pink Hip
Pad para reposicionar. Não arraste o
doente na almofada. Certifique-se de
que a Pink Hip Pad permanece sempre
plana.

Figura 5

Figura 3
Alinhe o ASIS com a alça
inferior da Pink Hip Pad
7.

4.

5.

Coloque o lençol de levantamento sobre a
almofada, centrado entre as alças de fecho
tipo velcro, conforme mostrado. O lençol
de elevação deve cobrir apenas a parte da
almofada que se destina à parte inferior das
costas do doente, entre abaixo da omoplata e
acima do sacro. (Figura 1).
Coloque o apoio de cabeça na Pink Hip Pad™
numa localização que seja suficiente para o
posicionamento da cabeça do doente.

Figura 4

Se for o caso, coloque os pés do doente
nos DermaProx™ Boot Liners da seguinte
forma:
a. Estabeleça a orientação adequada do
boot liner. A borda costurada ficará
alinhada com a sola do pé do doente.
(Figura 6)
b. Abra as alças e deslize o boot liner
aberto sobre o pé do doente na
orientação adequada. (Figura 7)
c. Feche as alças do boot liner sobre o
pé do doente e certifique-se de que
o material do fecho branco fica bem
preso. O ajuste deve ser confortável
sem impedir a circulação. (Figura 7)
d. Repita as etapas a-c para o outro pé.

Figura 6

Vista da parte inferior da mesa

Alças de almofada roxa fixadas na mesa

A borda costurada
alinha-se com a sola do pé.

8.
9.

Coloque as almofadas de placa do braço nas
almofadas de placa da mesa de cirurgia.
Coloque os braços do doente nas almofadas de
placa do braço com as palmas para cima e prenda
com as alças de placa do braço (Figura 9)

Figura 8

Figura 7

Parte A

Parte B

Figura 9
Configuração concluída
com o doente posicionado
corretamente.
10. Prenda as alças do corpo (Figura 8) da seguinte
forma:
a. Começando com a Parte A, oriente a alça
de forma que o pequeno quadrado de fecho
tipo velcro branco fique voltado para fora.
Puxe a ponta da alça para cima entre a mesa
e o trilho de acessórios e deslize a fivela de
plástico para baixo sobre a ponta da alça.
b. Passe a alça pela fivela até que esteja
ajustada ao trilho de acessórios e coloque a
extremidade livre sobre o doente.
c. Repita o procedimento com a Parte B da
alça do outro lado da mesa, garantindo
que o lado do fecho tipo velcro longo fique
voltado para dentro.
d. Junte as alças sobre o doente e pressione
o material do fecho tipo velcro branco para
prender no lugar.

Glossário de símbolos
Não utilizar se a
embalagem estiver
danificada

Dispositivo médico

Cuidado

Não reutilizar

Fabricante

Sem látex

Data de fabrico
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