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TANÁCS A PRESSURECARE TERMÉKEK HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK ÉS
HATÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA
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Köszönjük, hogy a Pressurecare termékkínálatot választotta.
Termékeink a felfekvéses fekélyek megelőzésében és műtéti környezetben a megfelelő
elhelyezésre szolgálnak. Egy betegnek az ilyen típusú sérülésekre való hajlamosságát sok tényező
befolyásolja, köztük olyan belső tényezők, mint az általános egészségi állapot, a kor, a beteg
testsúlya és már meglévő betegségei. A beteg nyomással összefüggésben keletkező sérüléseinek
kockázata csökkenthető a Truelife termékcsalád megfelelő alkalmazása és a helyes klinikai
gyakorlat betartása révén. Megfelelő gondozással és odafigyeléssel biztosítható a Pressurecare
termékek hosszú élettartama és tartóssága.

A Pressurecare termékek általános használata
• A helyes klinikai gyakorlatnak megfelelően mérje fel a beteg állapotát és a veszélynek kitett

helyeket, mielőtt eldönti, hogy mely betéteket és pozicionálókat használja.
• Mindenkor gondoskodjon a beteg megfelelő, biztonságos és stabil elhelyezéséről, és kerülje a

túlzott nyomás alkalmazását minden helyen. Különösen a fokozott kockázatnak kitett helyekre
figyeljen.

• Elhelyezhet egy lepedőt a terméken, ugyanakkor ez az eljárás csökkenti a termék
nyíróhatásokat enyhítő tulajdonságait. Ha mégis használ lepedőt, a lepedőt lazán kell a
termékre helyezni, és ügyelni kell, hogy a lepedő ne legyen keményített, illetve gyűrődés- és
hajtásmentes legyen.

• Óvatosan bánjon a termékekkel. Ne helyezzen éles műszereket a termékekre, mivel azok
kilyukasztják a filmet.

• A betéteket 40 °C hőmérsékletre előmelegített sütőben vagy fűtött matracon melegítse fel
testhőmérsékletre. Kövesse a sütő vagy a matrac gyártójának megfelelő utasításait. (Kérjük,
tanulmányozza a helyes klinikai gyakorlatot.)

• A termékek -12 °C hőmérsékletre lehűthetők anélkül, hogy károsodnának.
• Ne húzza meg az asztalbetéteket, miközben a beteg rajtuk fekszik, mivel a túl nagy erő káros

hatást fejt ki rájuk.
• Ne húzza a terméket durva vagy éles felületeken.
• Dobja ki a terméket, ha bármilyen károsodás történik (pl. vágás, repedés vagy szakadás).

Javítókészlet áll rendelkezésre, de az csak átmeneti megoldásként használható.
• A terméket nem érheti nyílt láng.
• Nehéz termékek emelése esetén alkalmazzon megfelelő emelési technikákat.

Oasis végtag szíj (OA113) és Oasis pozícionáló szíj (OA110)
A terméknek az a feladata, hogy segítse a beteg stabil elhelyezését a műtőasztalon, és nem
alkalmas a beteg súlyának megtartására.

EL903 és EL904 hasonfekvő helyzet pozicionálók
• A maximális védelem érdekében a termékeket a fejtámasszal (EL141) és az alacsony mellkas

hengerpárnával vagy a lábat megemelő univerzális pozícionálóval együtt kell használni.
• Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil pozícionálására.
• Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.

Oasis EL905 hason fekvő és oldalfekvő helyzet pozícionáló rendszer
EL905: hason fekvő pozícionáláshoz

• Az EL905 sokoldalú és rugalmas termék, amely a beteg szükségleteihez igazítható. A helyes
összeállításhoz igazítsa egymáshoz a fekete pontokat a 2. oldal 1. ábrájának megfelelően.

• A maximális védelem érdekében a termékeket a hason fekvő fejtámasszal (EL141), a
térdbetéttel (EL401/402) illetve alacsony mellkas hengerpárnával vagy a lábat megemelő
univerzális pozícionálóval együtt kell használni. Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil
pozícionálására. (Lásd az 1. képet a 3. oldalon.)

• A tépőzár tapadásának megőrzése érdekében húzza le a pozícionálót az alaplapról a bal belső
sarokból kiindulva.

• Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.
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EL905: oldalfekvő testhelyzethez

• Állítsa össze az EL905 eszközt hason fekvő testhelyzethez ( Lásd 2. oldal 1. ábra) 
• Fordítsa el a két felső zselés darabot; folyamatos fekete vonalat fog látni (Lásd 2. oldal 2. ábra). 
• Mozdítsa el az EL905 másik 4 darabját lefelé a következő tépőzárhoz, így beilleszthető az

EL101. 
• Az EL905-öt az ábrának megfelelően kell beállítani, miután ez a beállítás megtörtént, azon

tovább módosítani nem szabad. 
• Ha az EL905-öt oldalfekvő testhelyzethez alkalmazza kérjük, hogy az EL022 / nyitott

fejgyűrűvel és az EL101 kar támasztópárnával használja (Lásd 2. oldal 3. ábra). 
• A váll alá is EL101 párnát kell helyezni. (Ez a párna az EL905 fekete műanyag alaplemezére

kerül, a 2. oldal 2. ábrájának megfelelően). A beteg teste semmiképp nem érintkezhet az
EL905 fekete műanyag alaplapjával. 

• Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil pozícionálására. 
• Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.

TANÁCS A PRESSURECARE TERMÉKEK HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK ÉS
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A Pressurecare termékek tisztítása.
• A termékeket használat előtt és után fertőtleníteni kell.
• A termékek általános műtőszoba tisztítószerekkel könnyen tisztíthatók. Kerülje a termékek

áztatását tisztítófolyadékban.
• Ha a termékhez tépőzár tartozik, akkor azt használaton kívül lezárt állapotban kell tartani a

porlerakódás csökkentése érdekében.

Kezelés
Óvatosan távolítsa el a betéteket az asztalról vagy sebészeti berendezésről. A nagyméretű (habot
nem tartalmazó) asztalbetéteket feltekerve és a karjával átfogva mozgathatja. A nagyobb hab vagy
gél töltetű termékeket alulról kell mindkét kézzel tartani, vagy ha lehetséges két karral kell átfogni.
A terjedelmes darabok szállításához szállítókocsi alkalmazása ajánlott.

A Pressurecare termékek tárolása
• Kb. 35 cm-es részekre hajtogassa össze a nagy asztalbetéteket.
• Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat egyetlen termékre sem.
• Szobahőmérsékleten tárolja a terméket.

Oasis Elite asztalbetétek (EL030 és EL031)
A lehető legjobb eredmények érdekében tárolás közben a zselés oldal kifelé nézzen.

Eltávolításra vonatkozó utasítások
A terméket az összes helyi és országos törvénynek és rendeletnek megfelelően kell eltávolítani.
A Pressurecare termékhez használt összes csomagolóanyag újrahasznosítható.

Forduljon a helyi forgalmazóhoz abban a nagyon valószínűtlen esetben, ha bármilyen probléma
merül fel a Pressurecare termékkel kapcsolatban.
Visszaküldés előtt fertőtlenítse a károsodott terméket.

Ha a termékkínálattal vagy azok alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel,
vagy bármilyen megjegyzése van a termékekre vonatkozóan, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS: ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ.


