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Šīs pacientes ĶMI ir 49,2. A attēlā viņa pozicionēta ierastajā veidā. B attēlā viņa ir
pareizi pozicionēta uz Oxford HELP®, izveidojot iedomātu horizontālu līniju no
tragus līdz bedrītei kakla apakšdaļā.
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Klīniskā izmantošana:

Klīniskie ieguvumi:

1) pacienti ar aptaukošanos;

1) uzlabota laringoskopija;

2) sarežģīti piekļūt elpceļiem;

2) vieglāka manuālā ventilācija;

3) ātras darbības anestēzija;

3) augstāka atlikusī funkcionālā
kapacitāte (FRC) un plūdmaiņas
tilpums (VT);

4) vietējā anestēzija;
5) spontānā elpošana;
6) intensīvā terapija, neatliekamā
medicīniskā aprūpe, atveseļošanās,
radioloģija un dzemdniecība*.

4) paaugstināts pacienta komforts;
5) mazāks aspirācijas risks;
6) viegla piekļuve gredzenveida
skrimslim;
7) ērta darba zona.

Visas ķeizargrieziena pacientes gan akūtās, gan plānotās operācijās
drīkst novietot uz HELP® ne tikai acīmredzama fizioloģiska ieguvuma
dēļ, bet arī gadījumos, kad jāveic pēkšņa pārēja no vietējās uz vispārējo
anestēziju. Var būt nepieciešama pagaidu pielāgošana galdam, lai
panāktu apmierinošu spinālo anestēziju.
*
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SVARĪGA INFORMĀCIJA

LATEX
FREE
Oxford HELP® jātīra ar ieziepētām dezinficējošajām salvetēm.

PĀRVIETOŠANA UN APSTRĀDE
1. Oxford HELP® operācijas laikā drīkst atrasties operācijas
veikšanas vietā.
2. Oxford HELP® nedrīkst tikt izmantots kā pārcelšanas atbalsts.
Tas sabojās HELP® spilvenu.
3. Lai pacientu stabilizētu uz Oxford HELP®, ir jāizmanto pacienta
balsti, stiprinājumi un siksnas.

4. Maksimālā sasvēršana
uz sāniem ir 15 °.

5. Maksimālā Trandelenburga
pozīcija 22 °.

6. Ja rodas šaubas par pacienta stabilitāti, lūdzu apstāties un to
pārbaudīt.
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Pozicionēšanas Instrukcijas
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Atbalstiet pamata spilvenu

Centrējiet plecus ar marķieri
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Novietojiet galvas balstu, kā parādīts attēlā
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Susținerea Brațelor Pacientului

1
2
3

OXH190 roku atbalsti
Pievienoti esošajiem operācijas
galda roku balstiem

ASXL790 īpaši lieli roku turētāji

OXH390 universāls roku balsts
Papildu augstums, lai droši novietotu
rokas vienā līmeni ar Oksforda HELP®
spilvenu.

Komplektā ir drošības siksnas.

Oxford HELP® Komplekti
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OXH300 Komplekts A
Elpceļiem, kuriem ir sarežģīti piekļūt vai
nosprostotiem elpceļiem visās klīniskajām
situācijās.
OXH350 Komplekts A Plus
Pacientiem ar augstu ĶMI (parasti 50+).

OXH302

OXH302 un
OXH352

OXH352

Izdevīgas
dubultsistēmas.

OXH400 Komplekts B
Optimāls komplekts anestēzijai dzemdniecības
vajadzībām.
OXH500 Komplekts C
Papildu atbalsta sistēma pacientiem ar augstāku
ĶMI.

OXH600 Komplekts D
Visaptveroša pacientu atbalsta sistēma
ķirurģiskiem pacientiem ar īpaši izteiktu
aptaukošanos.
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Papildu Atbalsti un Piederumi

OXH189 Oxfordgalvas balstu var izmantot kā
atsevišķu intubācijas spilvenu.

OXH195 Oxford Sinus uzlabo pacienta komfortu un
novērš nervu traumu risku, ko var radīt hiperekstensīvs
ceļgals.

OXH196 Oxford Cuneo nodrošina papildus lāpstiņu
atbalstu un samazina nervu traumu risku.

OXH186 Oxford HELP® Plus ķermeņa papildus
pacelšanai pacientiem ar augstāku ĶMI.

AS690 standarta
roku turētāji

TH590 caurulīšu
statīvs
Elpošanas sistēmas
atbalsts

OXH197
Laterālais ķīlis dzemdniecības
vajadzībām obstetrică

