Instruções de uso

e

A almofada deve fazer
contato com a pele

Etapa 6
Detalhe

COLOCAÇÃO DO PACIENTE

Inserção A

Inserção B

As áreas indicadas do Pink Pad devem
estar em contato com a pele na região
da escápula e do sacro do paciente

1. Coloque o Pink Pad na extremidade do segmento da mesa intermediária mais próxima do recorte perineal, posicionando as tiras brancas
de velcro na parte de baixo do Pink Pad em contato direto com a superfície das almofadas da mesa. IMPORTANTE: NÃO use tampas de
mesa, lençóis, outros dispositivos de transferência ou materiais entre o Pink® Pad e a superfície da mesa cirúrgica. A almofada rosa
deve entrar em contato com a superfície do bloco de mesa. As tags “This Side Up” devem estar voltadas para cima.
2. Prenda as faixas de velcro brancas do The Pink Pad às correias da cama cirúrgica, fazendo um loop sob as correias, como mostrado, e afixando as extremidades do velcro umas às outras.
3. Coloque o lençol de elevação sobre a almofada, centrada entre as tiras de Velcro como mostrado (Inserção A). O lençol de elevação deve
abranger parte da almofada que abordará uma pequena parte das costas do paciente, abaixo da região da escápula e acima da Sacro.
4. Siga o protocolo do hospital para intubação. Em seguida, posicione corretamente o paciente na almofada. IMPORTANTE - A PELE DO
PACIENTE DEVE FAZER CONTATO DIRETO COM O PINK PAD. A pele da região da escápula e do sacro devem entrar em contato com a
superfície da almofada (inserção B). Utilize o lençol de elevação incluído para levantar e retirar cuidadosamente o paciente, reposicionar
conforme necessário para a aplicação segura e adequada dos estribos. Não arraste o paciente na almofada.
Certifique-se de que a almofada permanece completamente plana o tempo todo.
5. Coloque os braços como mostrado ou por protocolo hospitalar.
6. Prenda a alça do corpo da seguinte forma:
A. Coloque o componente da cinta com o pequeno quadrado de velcro em torno da correia do acessório da mesa e através
da fivela da correia.
B. Repita o passo acima no outro lado da mesa com o componente restante da alça, com o lado do gancho do Velcro voltado para baixo.
Una as correias.
ATTENTION:
1. A
 ntes de usar o Pink Pad, certifique-se de que o O.R. suporte da mesa está afixado de forma segura ao O.R. e que a mesa está limpa e livre
de resíduos.
2. C
 ertifique-se de seguir as políticas e diretrizes da sua instituição para a frequência da monitorização dos pacientes. Verifique a integridade
da pele e circulação adequada. O produto deve ser usado somente por profissionais médicos licenciados.
3. Deve-se tomar cuidado para salvaguardar a almofada rosa da exposição às soluções de preparação.
4. M
 anuseio e armazenamento: durante todo o manuseio e armazenamento, assegure-se de que a almofada está plana. Não enrole nem
dobre a almofada.
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