RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

Pediatrisk Madrass

Modellerna PD 3000, PD 1500 och PD1000
Riktlinjer för tillämpning specifika för pediatrisk madrass
EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass fungerar på samma sätt
som EVAC-U-SPLINT Madrass i full storlek, men det finns
några modifieringar som du bör känna till när du använder
barnvakuummadrassen.
VIKTIGT: Läs först och förstå applikationsriktlinjerna för
EVAC-U-SPLINT vakuummadrass för vuxna, läs sedan följande
riktlinjer som är specifika för den pediatriska versionen för att
försäkra dig om de unika egenskaperna och fördelarna med
EVAC-U-SPLINT Pediatrisk madrass.
Remdesign – Remmen på barnmadrassen kommer rakt över
patienten och sicksackar inte ner patienten. Denna konfiguration
gör att remmarna kan komma närmare varandra när de är
fästa, så att mycket små barn kan immobiliseras effektivt i
vakuummadrassen. Det gör det också möjligt att lossa en enskild
rem samtidigt som de andra remmarna sitter fast. Detta kan vara
till nytta för läkare som behöver undersöka ett visst område av
barnet medan de fortfarande håller barnet säkert immobiliserat.
Ventil - Det finns en ventil vid fotänden på barnmadrassen.
EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass kan evakueras med en
manuell vakuumpump, en bärbar batteridriven sugenhet eller
med ett sjukhus väggmonterade sugenhet.
Handtag - Det finns fyra handtag som är lämpligt placerade för
att enkelt lyfta ett immobiliserat barn. Den pediatriska madrassen
kan lyftas från sidorna eller från ändarna. Det rekommenderas
att lyfta från sidorna när det är möjligt, eftersom detta fördelar
patientens vikt jämnt mellan de två räddare som lyfter patienten.
Positionering av patienten – Det skadade barnet ska
loggas eller lyftas upp på vakuummadrassen i enlighet med
de procedurer som fastställts av din EMS-organisations
medicinska chef. På grund av den anatomiska skillnaden mellan
vuxna och barn, behöver barnets torso vanligtvis höjas så att
livmoderhalsen förblir i neutral inriktning. Detta kan enkelt
göras med vakuummadrassen genom att följa dessa steg: 1)
Fördela pärlorna jämnt över madrassens längd. 2) Placera barnet
på madrassen och kontrollera om patienten är i neutral position.
3) Om patientens huvud är böjt, gör helt enkelt en lätt depression
under occipitalen region av barnets huvud. Mängden depression
kan lätt ändras beroende på barnets huvud i förhållande till deras
kropp. Detta hjälper till att placera barnet i neutral inriktning och

kräver inte att barnet ska placeras om när det har placerats på
ytan av barnmadrassen.
När barnet är ordentligt placerat kan remmarna fästas och
madrassen evakueras. Försiktighet bör iakttas för att minimera
patientens rörelser under applicering och fastsättning av
vakuummadrassen. Användning av en stel livmoderhalsband bör
vara ett beslut som fattas av din lokala medicinska chef. Tejp av
medicinsk kvalitet, antingen 1 “eller 2” i bredden, kan användas
för att säkra patientens panna i vakuummadrassen. Dessutom
har vissa barnsjukhus funnit att applicering av en 1 ”bred tejpbit
precis under patientens näsa är en utmärkt metod för att stabilisera
barnets huvud. Rådfråga din läkare om frågor uppstår om
de rekommenderade immobiliseringsprocedurerna för ditt
område.
Rengöring – EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass kan
rengöras enligt anvisningarna i EVAC-U-SPLINT riktlinjer för
applikation för patienten i vuxenstorlek.
Lagring – Kontrollera alltid produkten för skador innan den
lagras. Detta hjälper till att säkerställa att EVAC-U-SPLINT
vakuummadrass för barn alltid är redo att användas under
nödsituationer. Madrassen ska förvaras i ett område som ligger
över fryspunkten (32 ° F / 0 ° C). Madrassen kan användas i
miljöer under fryspunkt, ner till -30 ° F (-34 ° C), men den
ska inte förvaras i ett område där temperaturen är under
fryspunkten. Om det råder något tvivel ska du föra produkten
till en temperatur som ligger över fryspunkten innan du använder
den på fältet.
Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som godkänts
av din medicinska chef. Om du blir medveten om allvarliga
händelser relaterade till användningen av enheten bör du
rapportera händelsen till Hartwell Medical och till din lokala
myndighet för medicinsk utrustning. Om du har några specifika
frågor om design, applikation eller underhåll av denna produkt,
besök vår webbplats eller ring oss på (760) 438-5500.
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Dokumentation av utbildning

Alla som kommer att använda eller använda EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass bör krävas att delta aktivt i grundutbildningen och
alla efterföljande repetitionsträningar. Detta kommer att säkerställa en tydlig förståelse för EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass. Du
bör använda den utbildningsprocess som har godkänts av din organisation och är i enlighet med din medicinska chefs riktlinjer. Viktiga
saker att dokumentera bör vara träningsdatum, deltagarnas namn, instruktörens namn och titel och träningsplatsen.

Underhållslogg

Rutininspektion och underhåll krävs för att EVAC-U-SPLINT® Pediatric Madrass ska vara redo för omedelbar användning. Om
EVAC-U-SPLINT pediatrisk madrass vid något tillfälle misstänks inte fungera korrekt, bör den tas ur drift tills den kan inspekteras och
repareras eller bytas ut ordentligt.
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