Drošības ieteikumi
#

Pārbaudīt

Drošības ieteikumi
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Lietojot pacientu nostiprināšanas siksnas, gulta ir
jānodrošina ar sānu margām.
Vienmēr lietojiet pie gultas esošas sānu jostas, ka
pacients neizkristu.
Pārliecinieties, ka pie gultas piestiprinātas siksnas,
jostas vai citi turētāji netraucē citām gultas
mobilajām daļām.
Pārliecinieties, ka siksnas un citi turētāji ir pareizi
piestiprināti pie gultas.
Pārliecinieties, ka pacienta ekstremitātes atrodas
gultas robežās, lai izvairītos no ievainošanas (gan
pacienta, gan personāla ziņā).
Gultām bez sānu rokturiem lietojiet 3 vai 5 punktu
nostiprināšanas sistēmas.

Margas vienmēr JĀPACEĻ un JĀNOFIKSĒ.
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„Salvafix“ nelietojiet, ja neesat pareizi apmācīti.
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Vienmēr ievērojiet savas institūcijas darba
protokolu.
Ievērojiet valsts un vietējas likumdošanas un
pārējos juridiskos noteikumus, kas tiek piemēroti
pacientu nostiprināšanas sistēmām.
Nostiprināšanas sistēmas var lietot tikai pēc ārsta
ieteikumiem
Produkta izmēra jāpiemēro atbilstoši pacienta
augumam un ķermeņa izmēram.
Vidukļa siksna jāpiemēro pēc pacienta izmēra.
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Piestiprināti pacienti pastāvīgi jāuzrauga.
Jostas nedrīkst piestiprināt pie gultas asām daļām.
Blakus pacientiem ar sirds stimulatoriem nelietojiet
magnētiskās atslēgas.
Pārbaudiet siksnu daļas ar lipekļiem un
pārliecinieties, ka lipekļi darbojas pareizi.
Vienmēr netālu turiet šķēres, ka ekstremālajā
gadījumā varētu siksnas un jostas nogriezt.
Ja fiksācijas sistēma tika nobloķēta un nav iespējas
atbrīvot pacientu...
Blakus pacientam nenolieciet nekādus bīstamus
priekšmetus.
Izstrādājumi nav ugunsdroši, tāpēc tiem blakus
nedrīkst smēķēt un novietot citus uguns avotus.
Pirms nostiprināšanas sistēmu mazgāšanas /
žāvēšanas, izņemiet visas magnētiskās pogas un to
spraudes.
Piestiprināšanas sistēmas daļas mazgājiet un
žāvējiet mazgāšanas maisiņā.
Pirms sākat lietot, pārbaudiet slēdžus un spraudes.
Pirms sākat lietot, pārbaudiet nostiprināšanas
siksnas un jostas.
Ja izlasot šīs instrukcijas nav skaidrs, kā lietot
nostiprināšanas sistēmu, to NELIETOJIET.
Slēdži un spraudes jebkurā brīdī var sabojāties.
Pārbaudot slēdžus, ievērojiet dotajā dokumentā
norādītus pārbaudes ieteikumus.
Gultu noregulējiet viszemākajā pozīcijā.

NEKAD nedrīkst lietot siksnu bez sānu jostām.
PIRMS sākat lietot gultu, uzmanīgi pārbaudiet tās
funkcionalitāti, lai izvairītos no nopietnas
ievainošanas.
NEPIECIEŠAMS ļoti stingri nostiprināt siksnas un
to turētājus.
Attālumam starp pacienta ekstremitātēm un gultas
malas jābūt vismaz 5 cm. Dotā prasība nodrošina
pacienta un personāla drošību.
3 punkti ieslīpi = vidukļa siksna + labās plaukstas
pamats + kreisā kājas potīte
5 punkti = vidukļa siksna + 2 plaukstu pamats + 2
kāju potītes
Par apmācībām griezieties pie ražotāja pilnvarota
pārstāvja.
Nelietojiet nostiprināšanas sistēmas, ja Jūsu
institūcijai nav attiecīga darba protokola.
Tas jāievēro VIENMĒR.

VIENMĒR
Skatīt „Salvafix“ izmēru tabulā.
Iebāziet plaukstu starp pacienta vidukļa un siksnas,
lai pārbaudītu siksnas izmēru.
Ievērojiet savas instrukcijas darba protokolā.
Uzmanīgi pārbaudiet.
Drošs attālums starp sirds stimulatora un
magnētiskās atslēgas ir 15 cm.
Ar suku regulāri iztīriet siksnu lipekļus un
pārliecinieties, vai lipekļi labi pielīp.
Ekstremālajā gadījumā siksnas un jostas
nogrieziet.
siksnas vai jostas jānogriež.
Šķiltavas, atslēgas, rotaslietas, asus priekšmetus
u.c. blakus pacientam nedrīkst nolikt.
Uzmanīgi pārbaudiet.
Uzmanīgi pārbaudiet.
Maisiņš pagarina siksnas lietošanas laiku.
Atbilstoši dotā dokumenta ieteikumiem.
Atbilstoši dotā dokumenta ieteikumiem.
NELIETOJIET un sazinieties ar ražotāja
pilnvarotu pārstāvi.
Pirms sākat lietot, uzmanīgi pārbaudiet slēdžus un
spraudes.
Uzmanīgi izpildiet.
Ja pacients gribēs izkāpt no gultas, viszemākā
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Brīdinājums!
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Plaukstu pamata un kāju potīšu jostas jānostiprina
pareizi.
Slēdža pogas nedrīkst samitrināt vai iemērkt
šķidrumā.
Ja „Salvafix“ sistēma jālieto pacientiem mazgājot
dušā, jālieto speciālie slēdži.
Kārbas ar šķērēm sarkanā krāsā, kas paredzētas
ekstremālajām situācijām, novietojiet stratēģiski
labā vietā.
Magnētiskās slimnieku kopēju atslēgas stingri
jākontrolē.
Pārliecinieties, ka pacients ar ceļiem nevarētu
piekļūt pie galvas un to ievainot.
Regulārai „Salvafix“ sistēmas pārbaudei sastādiet
pārbaužu plānu.
Sastādiet „Salvafix“ apmācību grafiku, ka jūsu
personāls ievērotu drošības ieteikumus.
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Apmāciet visus jaunus slimnieku kopējus.
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Lietojiet pārbaudes sarakstus.
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Slimnīcas jānodrošina ar nestuvēm ar
„Salvafix“ nostiprināšanas sistēmu, kad pacientu
varētu ātri nostiprināt.
Līpošas siksnu daļas jāaizsargā katru reizi
mazgāšanas/žāvēšanas laikā.
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pozīcija aizsargās no ievainošanās.
Nepareiza SALVAFIX sistēmas lietošana var
ietekmēt pacientu ievainošanu vai spontānu
nožņaugšanos.
Nevajag pārāk daudz atbrīvot vai savilkt.
Izņemiet visas samitrinātas slēdža pogas, jo tās
nedarbosies pareizi.
Pieprasiet papildus speciālu slēdžu lietošanas
instrukcijas.
Novietojiet tās netālu no pacienta, ka varētu
pielietot, ja ir nepieciešams.
Ka magnētisko atslēgtu nepazaudētu, lietojiet
speciālus atslēgu aizsargredzenus.
Lietojiet „Salvafix“ augšstilbu jostas un
nostipriniet tās tuvāk ceļiem.
Rekomendējams sastādīt pusgada
„Salvafix“ pārbaudes plānu.
Pēc sākuma „Salvafix“ personāla apmācības,
rekomendējams sastādīt uz pusgadu pārbaužu
plāna lietošanas metodes.
Apmāciet strādāt ar nostiprināšanas sistēmām,
institūcijas protokolu, drošības ieteikumiem u.c.
Lietojiet „Salvafix“ pārbaudes sarakstus, lai
pārliecinātos, ka nostiprināšanas sistēma darbojas
pareizi.
„Salvafix“ sistēma jāsamontē un jāsagatavo
lietošanai, ka pacientu varētu ātri piestiprināt.
Līpošas siksnu daļas tiks aizsargātas no novelšanās.

Salvafix® produktu apkopes ieteikumi

Regulāri attīriet siksnu lipekļus ar cietu suku un pārbaudiet, ka tie labi saāķētos
Produkti ar lipekļiem jāsaāķē pirms mazgāšanas /žāvēšanas, ka lipekļi nesaveltos
Izņemiet visas pogas no fiksācijas izstrādājumiem pirms mazgāšanas /žāvēšanas
Pogas nedrīkst samitrināt vai iemērkt šķidrumā. Nelietojiet pogas, kuras bija saslapušas vai iemērktas šķidrumā, jo tās
nedarbosies pareizi.
Mazgājiet/žāvējiet fiksācijas sistēmas mazgāšanas maisiņā. Tā nodrošināsiet ilglaicīgu produkta lietošanu.
Vadieties pēc Drošības ieteikumu plāna un regulāri pārbaudiet Salvafix fiksācijas sistēmas.

Magnētisko pogu uzlikšana
1.
2.
3.

Magnētiskās pogas uzgaļa uzlikšana uz spraudes;
Uzgalis jāspiež līdz atbalstās spraudē;
Viegli paraujiet pogas uzgali augšā un pagrieziet dažas reizes, lai pārliecinātos, ka poga ir pareizi
uzlikta.

Magnētisko pogu noņemšana
1.
2.
3.

Uzlieciet magnētisko atslēgu uz magnētiskās pogas uzgaļa;
Uzgali nospiediet līdz atbalstās spraudē;
Pogas uzgali un atslēgu noņemiet kopā.

Pogas
uzgalis

Porolona kārta

Metāla fiksācijas
detaļas
Spraude

Magnētiskā atslēga
uzlikta virsū uz
pogas uzgaļa

Drošības ieteikumi

Pārbaudes lapa

1. Salvafix PLASTIKA poga
JĀ ⎕

Ja atzīmējāt

Lietojiet

NĒ ⎕

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

1.1 Vai tā izskatās pogas?

1.2 Vai pogas cauruma iekšā /ārpusē redzas tumši putekļi ?

JĀ

⎕

Ja atzīmējāt

Lietojiet

Uzmanīgi pārbaudiet

NĒ ⎕

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

JĀ ⎕

Ja atzīmējāt

Lietojiet

NĒ ⎕

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

JĀ

⎕

Ja atzīmējāt

Lietojiet

NĒ ⎕

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

2. Salvafix nerūsoša tērauda KĀTS
2.1 Vai tā izskatās kāts?

2.2 Ar matosi erozijos žymės kotelio tvirtinimo zonoje?

3. Salvafix TEKSTILIJAS ražojumi un daļas
Uzmanīgi pārbaudiet, vai nav materiāla/vīļu bojājumu siksnās un jostās, to daļās:
Atzīmējiet ja JĀ
3.1 Bojājumi/ieplīsumi metāla cilpās
3.2 Nolietošanās pazīmes
⎕
3.3 Izkritušas pogu stiprināšanas atveres
3.4 Izdilušas vietas
3.5 Lipekļi novēlušies un nelīp
3.6 Izirušas vīles (pārbaudiet visu sistēmu)

Ja atzīmējāt vienu vai vairāk punktu:

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

