
 

 

EVOLUTION Polohovadlá určené 

pre polohu na chrbte 

Návod na použitie 
Polohovadlo nohy určené pre polohu na chrbte                                                 Polohovadlo hlavy určené pre polohu na chrbte  

 VSHP23 Polohovadlo hlavy určené pre polohu na chrbte Stredné Štýl 2 

 VSHP24 Polohovadlo hlavy určené pre polohu na chrbte Veľké Štýl 2 

 VSFP13 Polohovadlo nohy určené pre polohu na chrbte Stredné  
 

 

Určené použitie 
Tieto opakovane použiteľné pacientske polohovadlá sa používajú na ochranu kostných výbežkov tela pacienta a pomáhajú 

zredukovať riziko vzniku preležanín kým pacient leží na operačnom stole alebo inom podpornom povrchu počas 

zdravotníckych/chirurgických výkonov a vyšetrení pomocou vytvorenia ergonomicky tvarovanej pevnej podpory pacienta 

a zabráneniu nechceného pohybu. 

 

Návod na použitie 

1. Pred použitím polohovadiel si vždy prečítajte návod na použitie. Produkt sa smie používať len vyškoleným personálom. 

2. Pred použitím utrite produkt dezinfektantom. 

3. Pozicionér pred použitím vždy udržiavajte čistý a suchý a vždy ho umiestňujte na suchý podporný povrch. 

4. Pred použitím vždy pozicionér skontrolujte kvôli známkam poškodenia. Nepoužívajte ho, ak je poškodený.  

5. Ak je produkt nevhodný pre operáciu, odstráňte ho. 

6. Pri použití polohovadiel určených pre polohu na chrbte umiestnite pod nohy vankúšik/podperu kolien aby ste predišli 

hyperextenzii kolien. 

7. Nepoužívajte polohy v náklone bez bezpečného uchytenia pacienta na operačnom stole.  

8. Nerovné povrchy môžu zapríčiniť napätie v končatinách a tým viesť ku poraneniu pacienta. 

9. Počas operačného výkonu sa vyhnite vystaveniu produktu nezvyčajnému alebo príliš vysokému zaťaženiu, keďže to môže 

mať nepriaznivý vplyv na pacienta.  

10. Vyhnite sa vysokému tlaku na kostných výčnielkoch pacienta. 

11. Ubezpečte sa že je tylová kosť vždy umiestnená v preliačine Hlavového pozicionéra.  

12. Pred operáciou sa ubezpečte že je pacient polohovaný v prirodzenom postoji.  

13. Periodicky pacienta na polohovadlách premiestňujte aby ste predišli riziku vzniku preležanín. 

14. Nepoužívajte polohovadlo v operačnom poli. 

15. Neumiestňujte polohovadlo na miesta kde môže spôsobiť trenie alebo poranenie pokožky. 

16. Predchádzajte nahromadeniu tekutín ktoré môže viesť ku iritácii pokožky pacienta. 

17. Skontrolujte vlhkosť alebo edémy na pokožke pacienta.  

18. Vyhýbajte sa elektrostatickému výboju a zápalným zdrojom.  

19. Produkt likvidujte v súlade s predpísaným postupom vo Vašej nemocnici. 

20. Polohovadlo je vhodné pre röntgen a CT sken. 

21. Produkt má byť uskladnený pred použitím pri izbovej teplote. 

22. Na pozicionér neukladajte pri uskladňovaní ťažké objekty. 

23. Po použití čistite produkt štandardným nemocničným dezinfektantom. 

24. Nenamáčajte produkt v dezinfekčnom roztoku. Produkt utierajte po použití dezinfektantom.  

25. Pozicionér neprehrievajte. 

26. Vyhnite sa kontaktu produktu s ostrými predmetmi. 

27. Pri nefunkčnosti alebo poškodení produktu ho okamžite likvidujte. 

28. Pre tento produkt sa neodporúča sterilizácia plynom, autoklávovanie, automatické čistenie ani sušenie. 

29. Ponechajte si kópiu Návodu na použitie pre budúce účely. 

30. V prípade otázok alebo nezrovnalostí kontaktujte tím VascoCare Medical alebo Vášho distribútora. 

31. Akékoľvek vážne incidenty, ktoré nastali v spojení s týmto produktom musia byť nahlásené výrobcovi alebo 

kompetentným orgánom členského štátu, odkiaľ používateľ pochádza. 
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                    Unikátny identifikátor pomôcky – identifikátor produktu 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
VSHP23 Polohovadlo hlavy určené pre polohu na chrbte Stredné Štýl 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

VSHP24 Polohovadlo hlavy určené pre polohu na chrbte Veľké Štýl 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

VSFP13 Polohovadlo nohy určené pre polohu na chrbte Stredné 

 
 

 

 

 

 
 

 

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 
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