
 

 

EVOLUTION Pozicionavimo 

priemonės 

Naudojimo instrukcijos 
           Pėdų atrama                                                                                                                         Galvos atrama  

 VSHP23 Galvos atrama Vidutinis (M) 2 modelis 

 VSHP24 Galvos atrama Didelis (L) 2 modelis 

 VSFP13 Pėdų atrama Vidutinis (M)  
 

Paskirtis: 

Šios daugkartinio naudojimo pacientų pozicionavimo priemonės yra naudojamos apsaugoti paciento kūną nuo pragulų, 

ir  padėti sumažinti spaudimą tam tikrose pozicionuojamose kūno dalyse,  siekiant sumažinti pragulų atsiradimo riziką 

pacientui gulint ant operacinio stalo ar kito atraminio paviršiaus medicininių / chirurginių procedūrų ir apžiūros 

metu,  suteikiant ergonomišką ir stabilią atramą pacientui, kuri kartu apsaugo ir nuo netyčinių judesių, pasislinkimų. 

 

Naudojimo instrukcijos 

1. Prieš naudodamiesi pozicionavimo priemone, visada perskaitykite naudojimo instrukcijas. Tik kvalifikuotas personalas gali 

naudoti šį gaminį. 

2. Prieš naudojimą nuvalykite gaminį švaria šluoste ir dezinfekavimo priemone. 

3. Prieš naudodami pozicionavimo priemonę nuvalykite ir nusausinkite ir laikykite ant sauso pagrindo paviršiaus. 

4. Prieš naudodami visada patikrinkite pozicionavimo priemonę, ar nėra matomų pažeidimų. Jeigu priemonė pažeista, jos 

nenaudokite.  

5. Pašalinkite gaminį, jei jis netinka operacijai. 

6. Padėkite pagalvę / kelių atramą po kojomis, kad išvengtumėte kelių hiperekstenzijos, kai naudojate kojų pozicionavimo 

priemones. 

7. Nenaudokite pakreipimo padėčių, saugiai nepritvirtinus paciento ant operacinės stalo.  

8. Nelygus paviršius gali sukelti galūnių sustingimą, dėl kurio gali būti sužeistas pacientas. 

9. Operuojant vengti sukelti gaminiams neįprastus ir perdėtus įtempius, nes tai gali daryti neigiamą poveikį pacientui.  

10. Venkite spaudimo paciento kauliniams prominentams. 

11. Užtikrinkite, kad pakaušis visada būtų tinkamai padėtas ant galvos atramos.  

12. Jeigu naudojamos pozicionavimo priemonės, prieš pradėdami operaciją, įsitikinkite, kad pacientas yra natūralioje padėtyje.  

13. Periodiškai pajudinkite pacientą ant pozicionavimo priemonių, kad sumažintumėte pragulų vystymosi riziką. 

14. Nenaudokite pozicionavimo priemonių chirurgijoje. 

15. Nedėkite pozicionavimo priemonių ten, kur galima trintis ar odos sužalojimai. 

16. Venkite skysčių susikaupimo, nes tai gali dirginti paciento odą. 

17. Stebėkite drėgmę ar edemą ant odos.  

18. Venkite elektrotechninės statinės iškrovos sąlygų ir uždegimo šaltinių.  

19. Utilizuokite gaminį pagal ligoninių atliekų šalinimo tvarką. 

20. Pozicionavimo priemonę galima naudoti atliekant kompiuterinę tomografiją bei šviečiant rentgeno spinduliais. 

21. Prieš naudojimą gaminys turi būti laikomas kambario temperatūroje. 

22. Sandėliuojant nedėkite sunkių daiktų ant pozicionavimo priemonės. 

23. Naudokite standartines ligoninėms skirtas dezinfekcijos priemones, kad po naudojimo nuvalytumėte gaminius. 

24. Valydami, nemerkite gaminio į dezinfekcijos priemonę. Po naudojimo nuvalykite gaminį švaria šluoste ir dezinfekavimo 

priemone.  

25. Neperkaitinkite pozicionavimo priemonės. 

26. Stenkitės užtikrinti, kad gaminys nesiliestų su aštriais daiktais. 

27. Pozicionavimo priemonę utilizuokite, jei ji yra sugadinta ar suprastėja jos funkcionalumas. 

28. Šio gaminio nerekomenduojama sterilizuoti dujomis, autoklave, skalbti skalbyklėje ir džiovinti. 

29. Išsaugokite naudojimo instrukcijų kopiją ateičiai. 

30. Jei kiltų kokių nors klausimų ar abejonių, susisiekite su „VascoCare Medical“ komanda arba savo vietiniu platintoju.  

31. Apie visus rimtus su šia preke susijusius gedimus ar iškilusias problemas, reikia pranešti gamintojo atstovui, iš kurio buvo 

įsigytos priemonės. 
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    Unikalus įrenginio identifikatorius-produkto identifikatorius (UDI-DI) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
VSHP23 Galvos atrama Vidutinis (M) 2 modelis 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

VSHP24 Galvos atrama Didelis (L) 2 modelis 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

VSFP13 Pėdų atrama Vidutinis (M) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VascoCare Medical Limited 

Enterprise Research Incubation Centre 

Institute of Technology Carlow 

Kilkenny Road, Carlow 

Ireland  

T: +353 (0)59 9175260   

e: customercare@vascocare.com     

w: www.vascocare.com 

 
 
 

 

 

IFU Code: IFU-VSP-03                                       Išleidimo data: 2019 m. liepos 30 d.                                         Redakcija: 1 
 

© Pateikta informacija yra apsaugota autorių teisių, kurios priklauso „VascoCare Medical“ Limited.                            Lithuanian 

 

puslapis 2/2 

mailto:customercare@vascocare.com
http://www.vascocare.com/

