RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

Vakuumskena

VIKTIGT: Dessa applikationsriktlinjer är endast avsedda som en vägledning för lämpliga förfaranden som ska användas
vid användning av FASPLINT® halveponibel vakuumskena. Du bör ALLTID följa de protokoll som fastställts av din lokala
medicinska chef. Dessa riktlinjer är för korrekt utbildad och auktoriserad akut medicinsk personal som arbetar under direkt
medicinsk övervakning av en licensierad medicinsk läkare.
FASPLINT är utformad för att fungera som en halv engångs vakuum immobiliseringsanordning. Det ger stöd och stabilisering utan
att cirkumferentiellt tryck appliceras på det skadade området. FASPLINT bör fungera bra för många patientapplikationer. Produktens
livslängd beror på samtalsvolym och skötsel och underhåll av produkten. Som med all medicinsk utrustning och räddningsutrustning
bör du alltid kontrollera och kontrollera att produkten är i korrekt skick i början av varje skift och efter varje patientanvändning innan
produkten tas i bruk igen. Om du blir medveten om någon allvarlig incident relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera
händelsen till Hartwell Medical och till din lokala tillsynsmyndigheter för medicintekniska produkter.
FÖRBEREDELSE
Se alltid till att de grundläggande ABC: erna för luftvägar, andning och cirkulation är intakta
före eventuella splitteraktiviteter. Ha all din utrustning klar för användning. Detta inkluderar din
evakueringskälla (manuell pump eller bärbar sugenhet) samt dina fästmedel (tejp, Kling®, etc.)
SLÅ IN
Håll stöd för det skadade området och applicera skenan genom att linda FASPLINT runt det skadade
området så att leden ovanför och fogen under skadeplatsen kommer att immobiliseras. Palpate distala
pulser och kontrollera om kapillärpåfyllning före applicering. Se piktogram till höger.

SLÅ IN

ÖPPEN VENTIL
FASPLINT-ventilen är en enkel push-pull-kolvliknande ventil. När ventilstammen trycks IN
stängs ventilen. När ventilstammen dras ut är ventilen ÖPPEN. Öppna ventilen genom att dra i rät
vinkelventilförlängningsröret där den ansluts till den röda ventilstammen.
EVAKUERA LUFT
Anslut sugkällan till FASPLINT med ventilen i öppet läge. För in fasplintpumpslangens avsmalnande
spets i ventilförlängningsröret med rätt vinkel. Se till att du har en bra anslutning och att ventilen förblir
öppen. Evakuera luften från FASPLINT tills skenan bildar en styv gjutning runt det skadade området.
(Observera att det finns en avsmalnande spetsadapter som gör att du kan använda en EVAC-U-SPLINT®
manuell pump med FASPLINT. Ring oss för mer information.)
STÄNG VENTIL
När önskad fasthet har uppnåtts stänger du ventilen på FASPLINT. TRYCK in ventilstammen för att
stänga ventilen. När ventilen är stängd tar du bort sugkällan. Kontrollera FASPLINT igen för fasthet.
Om FASPLINT av någon anledning inte behåller sin styva stödjande form, kontrollera skenan igen och
evakuera luften från skenan igen och se till att ventilen stängs ordentligt. Om skenan fortfarande inte
behåller sin styvhet, ta försiktigt bort skenan och applicera en annan FASPLINT avsamma eller större
storlek eller annan typ av spjäla för att stabilisera det skadade området på ett säkert sätt.
SÄKRA PÅ PLATS
Samtidigt som stödet för FASPLINT, som nu evakueras, bibehålls, kontrollerar de distala pulserna och
cirkulationen igen. När distala pulser och cirkulation har bekräftats kan du säkra FASPLINT med tejp
eller på annat sätt. Fortsätt att övervaka cirkulationen och sensoriska funktioner på väg till den medicinska
anläggningen. Fortsätt också att övervaka STYVHETEN och effektiviteten hos FASPLINT under
transporten. Gör justeringar om patientens tillstånd ändras. FÖLJ ALLTID DINA LOKALA
MEDICINSKA PROTOKOLL.

ÖPPEN VENTIL

EVAKUERA

STÄNG VENTIL

BORTTAGNING
Ta bort fästmaterialet (tejp, kling, etc.) innan du släpper in luft i FASPLINT igen. KAPA INTE
FASPLINT. Se till att all sjukhuspersonal informeras om dessa avlägsnandeprocedurer. Öppna ventilen
och låt luft komma in i skenan. Ta bort skenan.
SÄKRA
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Rengöring, underhåll och reparation
Vakuumspjällen rengörs enkelt med tvål och vatten, ett milt rengöringsmedel eller ett kommersiellt rengöringsmedel/
desinfektionsmedel. Stäng ALLTID ventilen innan du rengör skenan. Natriumhypokloritlösningar (blekmedel) kan användas, men undvik
långvarig exponering av tyget för höga koncentrationer av blekmedel eftersom missfärgning är möjlig. En 1-2% blekmedelslösning
skadar inte materialet, men skölj ALLTID skenan noggrant efter rengöring. Låt skenan lufttorka eller torka handduken innan du placerar
FASPLINT® Vakuumspjället i förvarings- / bärväskan. Kontrollera spjälan initialt för läckor och efter varje användning. Små läckor
eller punkteringar som är mindre än 3mm i storlek kan repareras med hjälp av en av de reparationssatser som finns tillgängliga på vår
webbplats.
Tillfälliga fältreparationer kan utföras med hjälp av en liten bit icke-porös tejp eller silvertejp över punkteringsstället. För hål större
än 3mm eller om du har några frågor om reparationsprocedurer, vänligen kontakta oss direkt på 760-438-5500.

Hartwell Medical GARANTI

FASPLINT extremitetssketor har 6 månaders begränsad garanti mot defekter i material och utförande. KOM IHÅG ATT AKTIVERA
DIN GARANTI GENOM ATT FYLLA I ETT PRODUKTREGISTRERINGSFORMULÄR SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ VÅR
WEBBPLATS (www.HartwellMedical.com). Om du behöver service enligt villkoren i denna garanti, kontakta din lokala Hartwell
Medical Dealer eller Hartwell Medical Customer Service på 760-438-5500 under normal arbetstid. Hartwell Medical LLC tar inget
ansvar för annan användning än vad som anges häri.
®

lagring
Kontrollera alltid produkten för skador innan du förvarar den. Detta hjälper till att säkerställa att FASPLINT® Vakuum Splint alltid
är redo att användas under nödsituationer. Madrassen ska förvaras i ett område som är över fryspunkten (0°C). Skenan kan användas i
miljöer under fryspunkten, ner till (-34°C), men den bör inte förvaras i ett område där temperaturen är under fryspunkten. Om det finns
några tvivel, ta produkten till en temperatur som är över fryspunkten innan du använder den på fältet.

Dokumentation av utbildning

Alla som kommer att använda eller driva FASPLINT® Vacuum Splint bör vara skyldiga att aktivt delta i den inledande utbildningen
och alla efterföljande repetitionsutbildningar. Detta kommer att säkerställa en tydlig förståelse för funktionen och kapaciteten hos
FASPLINT Vakuum Splint. Du bör använda den utbildningsprocess som har godkänts av din organisation och är i enlighet med din
medicinska chefs riktlinjer. Viktiga objekt att dokumentera bör vara utbildningsdatum, namn på deltagare, lärarens namn och titel samt
utbildningsplatsen.

Underhåll logga

Rutininspektion och underhåll krävs för att hålla FASPLINT® Vakuum Splint redo för omedelbar användning. Om FASPLINT
Vacuum Splint vid något tillfälle misstänks inte fungera korrekt bör den tas ur drift tills den kan inspekteras noggrant och repareras eller
bytas ut på rätt sätt. Som en del av ditt förebyggande underhållsprogram bör du ha en skriftlig logg över allt underhåll som utförs på
FASPLINT Vakuum Splint.
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