
Alma Foam Converters Ltd
+44 (0)1865 760424
info@almamedical.com
www.almamedical.com

THE OXFORD HELP®

Head Elevating Laryngoscopy Pillow
Poduszka pod głowę do zabiegu laryngoskopii
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Zastosowania kliniczne:

1) Pacjenci otyli

2) Trudne drogi oddechowe

3) Szybka indukcja sekwencji

4) Anestezja regionalna

5) Oddychanie spontaniczne

6) Intensywna opieka medyczna,
opieka w nagłych wypadkach,
rekonwalescencja, radiologia i
położnictwo*

Korzyści kliniczne:

1) Ulepszona laryngoskopia

2) Ułatwiona ręczna wentylacja

3) Wyższe FRC i Vt

4) Większy komfort pacjenta

5) Niższe ryzyko aspiracji

6) Łatwy dostęp do chrząstki
pierścieniowatej

7) Wygodny obszar roboczy

Wskaźnik masy ciała pacjentki pokazanej poniżej wynosi mniej niż 49,2. Na
zdjęciu A pacjentka ułożona jest w pozycji konwencjonalnej. Na zdjęciu B
pacjentka ułożona jest na poduszce Oxford HELP® , dzięki czemu utworzona
została hipotetyczna linia przebiegająca poziomo od chrząstki ucha do wcięcia
nadmostkowego.

* Wszystkie pacjentki po zabiegu cesarskiego cięcia, zarówno w trybie
nagłym, jak i planowym, można umieścić na poduszce HELP®, nie tylko
ze względu na oczywiste korzyści fizjologiczne, ale także wtedy, gdy
zaistnieje konieczność nagłego przejścia z anestezji regionalnej na
ogólną. Stół może wymagać tymczasowego dostosowania, tak aby
skutecznie wykonać znieczulenie podpajęczynówkowe.

The Oxford HELP®
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The Oxford HELP®

WAŻNE INFORMACJE

PRZEMIESZCZANIE I SPOSÓB OBCHODZENIA
SIĘ Z PRODUKTEM

1. Podczas operacji poduszka Oxford HELP® może pozostać pod
 głową pacjenta.

2. Produktu Oxford HELP® nie wolno stosować jako pomocy
 przy przenoszeniu. Spowoduje to uszkodzenie poduszki

HELP® .

3. Aby ustabilizować pacjenta na poduszce Oxford HELP®,
 należy użyć podpór, elementów mocujących i pasów.

6. W przypadku wątpliwości dotyczących stabilizacji pacjenta
należy zatrzymać się i sprawdzić.

4. Maksymalny kąt
 przechyłu bocznego: 15°.

Poduszkę Oxford HELP® należy czyścić namydlonymi chusteczkami
dezynfekującymi.

LATEX
FREE

5. Maksymalny kąt przechyłu
 trendelenburga: 22°.
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The Oxford HELP®

Instrukcje Pozycjonowania

Ułóż zagłówek, jak pokazano na rysunku

Wesprzyj podstawę
poduszki
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Ułóż ramiona wzdłuż
znacznika
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The Oxford HELP®

Podtrzymywanie ramion pacjenta

OXH190 Podpory ramion
Dołączone do istniejących płyt
sekcji ramion stołu operacyjnego

OXH390 Uniwersalna płyta sekcji
ramion
Dodatkowa wysokość pozwalająca
bezpiecznie ułożyć ramiona na
poziomie poduszki Oxford HELP® .
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2 ASXL790 Bardzo duże
uchwyty ramion
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Pasy zabezpieczające zawarte są w
zestawie



Zestaw A OXH300

Do trudnych lub upośledzonych dróg oddechowych
we wszystkich scenariuszach klinicznych.

OXH350 Zestaw A Plus

Dla pacjentów z wysokim wskaźnikiem masy ciała
(zwykle 50+).

OXH400 Zestaw  B

Optymalny zestaw do anestezji położniczej.

OXH500 Zestaw  C

Dodatkowy system wsparcia dla pacjentów z
wyższym wskaźnikiem masy ciała.

OXH302 i OXH352

Opłacalne systemy
bliźniacze.

Zestawy Oxford HELP®

OXH302 OXH352

OXH600 Zestaw  D

Kompleksowy system wsparcia dla pacjentów oddziału
chirurgicznego z wyjątkowo dużą otyłością.
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OXH197

Klin boczny położniczy

Uchwyt rurki TH590

Wsparcie układu
oddechowego

Standardowe
uchwyty ramion
AS690

Oxford Sinus OXH195 poprawia komfort pacjenta i zapobiega
urazom nerwów spowodowanych nadmiernym wyprostem
kolana.

Oxford Cuneo OXH196 zapewnia dodatkowe wsparcie
łopatki i zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerwów.

Zagłówek Oxford OXH189 może być stosowany jako
samodzielna poduszka do intubacji.

Oxford HELP® Plus OXH186 zapewnia dodatkowe uniesienie w
przypadku pacjentów z wyższym wskaźnikiem masy ciała

The Oxford HELP®

Dodatkowe wsparcie i akcesoria
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