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A paciente abaixo tem um IMC de 49,2. Na figura A, está
posicionada convencionalmente. Na figura B, está posicionada
corretamente na Oxford HELP®, criando uma linha horizontal
imaginária desde o trago até ao entalhe supraesternal.
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Usos clínicos:

Benefícios clínicos:

1) Pacientes obesos
2) Vias respiratórias difíceis
3) Induções de sequência rápida
4) Anestesia local
5) Respiração espontânea
6) Cuidados intensivos, atendimento
de emergência, recuperação,
radiologia e obstetrícia*

1) Laringoscopia melhorada
2) Ventilação manual mais fácil
3) Maior FRC e Vt
4) Maior conforto do paciente
5) Menor risco de aspiração
6) Fácil acesso cricoide
7) Área de trabalho confortável

Todas as pacientes de cesariana, de emergência e a pedido podem ser
colocadas na HELP®, não apenas pelos óbvios benefícios fisiológicos,
mas também no caso de conversão repentina de uma anestesia local
para geral. A mesa pode exigir um ajustamento temporário para se obter
um bloqueio medular satisfatório.
*
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LATEX
FREE
LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO
Consulte o documento de limpeza e descontaminação
fornecido com o produto

MOVIMENTAÇÃO E MANUSEAMENTO
1. A Oxford HELP® pode permanecer no local durante a cirurgia.
2. A Oxford HELP® não deve ser usada como auxiliar de
transferência. Isso danificará a almofada HELP® .
3. Os suportes, acessórios e correias do paciente devem ser usados
para estabilizar o paciente na Oxford HELP®.

4. Inclinação lateral máxima
de 15 °.

5. Trendelenburg máximo 22 °.

6. Se a estabilidade do paciente estiver em dúvida, pare e verifique.
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The Oxford HELP®
Posicionamento

Apoie a almofada
de base

Alinhe os ombros
com o marcador

Oxford Sinus

Coloque o apoio
de cabeça como
mostrado

Oxford Almofada Propensa
Oxford Half Sinus
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Apoiar os braços do paciente

OXH190 Oxford Arm Supports
Adicionados às placas de braços
existentes da mesa cirúrgica

Esses apoios de braço ajudam a evitar danos ao
plexo braquial se os braços exigirem abdução
durante a elevação

Estes apoios de braço encaixam-se
nas placas de braço da mesa
cirúrgica padrão

Conjuntos Oxford HELP®
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OXH300 Conjunto A
Para vias respiratórias difíceis ou comprometidas
em todos os cenários clínicos.

OXH350 Conjunto A Plus
Para pacientes com alto IMC (geralmente 50 ou
mais).

OXH400 Conjunto B
Conjunto ideal para anestesia geral y obstétrica.
O suporte para joelhos Oxford Sinus ajuda a
prevenir danos neurais da hiperextensão do
joelho
OXH450 Conjunto B2
Conjunto ideal para pacientes obesos que
necessitam de litotomia para procedimentos
urinários e ginecológicos
OXH500 Conjunto C
Sistema de suporte adicional para pacientes com
IMC mais alto

OXH600 Set D
Sistema abrangente de apoio ao paciente para
pacientes cirúrgicos hiperobesos.
Este conjunto inclui o suporte da escápula
Oxford Cuneo para evitar o risco de lesão neural
no plexo braquial, bem como o Oxford Arm
Supports Plus
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SUPORTES E ACESSÓRIOS ADICIONAIS
OXH193 Oxford
Almofada de Base

OXH190 Oxford
Suportes de
Braços

OXH186 Oxford HELP®
Plus para elevação
extra em pacientes com
IMC mais alto
OXH189 O apoio de cabeça
pode ser usado como um
travesseiro de intubação
independente.

OXH200 Oxford
Suporte para
Braço Plus

OXH196 Oxford Cuneo
suporte da escápula

OXH195 Oxford Sinus
Suporte de joelho

OXH197 Cunha
lateral obstétrica
e cunha de
ultrassom
Oxford Almofadas
Propensos
OXH297/397/497
para radiologia
intervencionista e
todos os
procedimentos

OXH390 Placa universal de braços
Altura adicional para posicionar com
segurança os braços nivelados com
a almofada Oxford HELP® .

OXH295 Oxford Half
Sinus apoio de joelho
para litotomia

TH590
Fixador de tubo

AS690/ASXL790
Retentores de
braços padrão

The Oxford HELP® é referenciado em onze livros didáticos, UK
algoritmos obstétricos de anestesia geral, NAP4

Para mais informações por favor entre em contato +44 (0)1865 760424
Or email info@almamedical.com

