ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

“The superior surgical positioning system”

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Olympic Vac-Pac®

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1
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Τοποθετήστε το Vac-Pac
πάνω στην χειρουργική τράπεζα.
(Συνήθως απαιτούνται δύο άτομα
του Νοσηλευτικού προσωπικού για
την καλύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση.)
Ανάλογα με το είδος της επέμβασης
τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό Vac-Pac

Τυλίξτε το Vac-Pac γύρω από τον
Ασθενή ώστε να παρέχετε
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη
και την βέλτιστη πρόσβαση στην
χειρουργική θέση.
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Συνδέστε την γραμμή της αναρρόφησης
και σε περίπου 15 δευτερόλεπτα το
Vac-Pac γίνεται σταθερό , διατηρώντας τον
ασθενή σε σταθερή θέση.

Αφαιρέστε την γραμμή της
αναρρόφησης , κλείστε το
καπάκι της βαλβίδας και η
τοποθέτηση ολοκληρώθηκε.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
‘”Το σύστημα τοποθέτησης και στήριξης ασθενών κατά την διάρκεια της χειρουργικής
επέμβασης χρησιμοποιείται για πάνω από 40 χρόνια.
Αποτελείται από ειδικά μαλακά μαξιλάρια που το εσωτερικό τους περιέχει χιλιάδες πλαστικά
μικροσφαιρίδια ελεύθερα μεταξύ τους.
Καθώς εφαρμόζεται η γραμμή αναρρόφησης στο σύστημα , δημιουργείται στο εσωτερικό του
κενό αέρα.
Τότε η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση που δημιουργείται συμπιέζει τα μικροσφαιρίδια
δημιουργώντας έτσι ένα συμπαγές σώμα , συγκρατώντας το Vac-Pac σταθερό .
Εφόσον έχει τοποθετηθεί σωστά ο ασθενής το Vac-Pac διαμορφώνεται στο σχήμα του
σώματος του ασθενή και στις ανάγκες της επέμβασης προσφέροντας την καλύτερη δυνατή
υποστήριξη και την βέλτιστη πρόσβαση στην χειρουργική θέση.
Αφαιρώντας την αναρρόφηση και κλείνοντας το καπάκι της βαλβίδας το Vac-Pac συνεχίζει να
παραμένει σταθερό.”

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΜΕΓΕΘΗ:

ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗ:

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

ΘΕΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

( FROG LEG POSITION)

ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΗΝΗΣ ΘΕΣΗ

(BEACH CHAIR)

ΘΕΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ

/ ΛΑΙΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΘΕΣΗ

/

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ
SIZE: 30 ή 31 ή 32

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ
SIZE: 40

ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

SIZE: 30 ή 31 ή 32

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

SIZE: 30 ή 35
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
SIZE: 30 ή 35

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

SIZE: 30 ή 31 ή 32

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ

SIZE: 30 ή 35
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

SIZE: 40

ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

SIZE: 30 ή 31 ή ,35
( FROG LEG POSITION)
SIZE: 11
ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΩΜΟΥ

(BEACH CHAIR)

ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

SIZE: 38
/
SIZE: 30 ή 31 ή 32
SIZE: 30 ή 35

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

SIZE: 30 ή 31 ή 32 ή 35

SIZE: 30 ή 35
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

SIZE: 30 ή 31 ή ,35
( FROG LEG POSITION)

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟΥ
ΠΟΝΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΩΡΛ

SIZE: 40
SIZE: 20

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ / ΛΑΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ / ΛΑΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

SCANNING

SIZE: 20 , 23
SIZE: 11
SIZE: 11
SIZE: 20 , 23
SIZE: 11

SIZE: 25 ( 2 τεμ)
ΠΡΗΝΗΣ
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακολουθούν απλές εφαρμογές για κάθε
τοποθέτηση:



ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ
SIZE: 30 ή 31 ή 32



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
SIZE: 30 ή 35

Τοποθετήστε την πλευρά με το σχήμα
‘’U’’ προς το κεφάλι ή τα πόδια .
Ομαλοποιήστε τα σφαιρίδια ώστε να
απλωθούν ισομερώς. Το κέντρο πρέπει
να είναι επίπεδο
με επιπλέον σφαιρίδια απλωμένα στα
σημεία προς την έξω πλευρά της
τράπεζας

Μέγεθος 35
:
Τοποθετήστε το στενό άκρο προς τα
πόδια και τα Τ-πτερύγια γύρω από το
στήθος.Ομαλοποιήστε τα σφαιρίδια του
Vac-Pac.

Τοποθετήστε τον ασθενή στο απαλό
Vac-Pac.Εαν το σημείο U είναι προς το
κεφάλι θα πρέπει να είναι
τοποθετημένο κάτω από την μασχάλη
του ασθενούς.

Περιβάλλετε το μαλακό Vac-Pac γύρω
από τον ασθενή και διατηρήστε την
θέση του καθώς εφαρμόζετε την
αναρρόφηση. Για επιπλέον
σταθερότητα χρησιμοποιήστε
στηρικτικά νεφρών ή ζώνες ασφαλείας.

Περιβάλλετε το μαλακό Vac-Pac γύρω
από τον ασθενή και κρατήστε το
καθώς εφαρμόζεται την αναρρόφηση.
Ελέγξτε την σταθερότητα του
ασθενούς. Εφαρμόστε επιπλέον
στηρικτικά εάν χρειάζεται. Ελέγξτε τα
σημεία πίεσης. Τοποθετήστε
επιθέματα gel εάν χρειάζεται

Εάν κρίνετε απαραίτητο να
ξαναθυμίσετε την θέση του ασθενούς
κατά την επέμβαση ανοίξτε και πιέστε
την βαλβίδα ώστε να μαλακώσει το
Vac-Pac , επανατοποθετήστε τον
ασθενή , επανασυνδέστε και
επαναλάβετε την αναρρόφηση του VacPac
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ΎΠΤΙΑ ΘΕΣΗ



SIZE: 40

ΘΕΣΗ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΡΑΧΟΥ ( FROG LEG
POSITION)
SIZE: 30 ή 31 ή 35

Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια
θέση στο μαλακό μέρος του Vac-Pac.
Τοποθετήστε τα χέρια του ασθενούς
προς την μεριά του , με ελεύθερη
πρόσβαση για τα σημεία ενδοφλέβιας
έγχυσης
Περιβάλλετε το μαλακό Vac-Pac γύρω
από τον ασθενή και διατηρήστε την
θέση του καθώς εφαρμόζετε την
αναρρόφηση και στις δύο βαλβίδες
ταυτόχρονα. Για επιπλέον
σταθερότητα χρησιμοποιήστε
στηρικτικά νεφρών ή ζώνες ασφαλείας



ΘΕΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΓΟΝΑΤΟΥ

Μέγεθος 35
Τοποθετήστε το άκρο κοντά στο
κεφάλι και τα Τ -πτερύγια κοντά στα
πόδια.
Μέγεθος 30/31:
Τοποθετήστε το σημείο σχήματος “U”
κάτω από το ψηλότερο σημείο των
μηρών του ασθενούς. Ομαλοποιήστε
τα σφαιρίδια. Κρατήστε τη βαλβίδα
προσβάσιμη. Τοποθετήστε τον ασθενή
σε ύπτια θέση στο μαλακό μέρος του
Vac-Pac, με τους γοφούς στο κέντρο
του τελικού άκρου. Περιβάλλετε το
μαλακό Vac-Pac γύρω από τα πόδια
του ασθενούς , τους αστραγάλους , τα
δάχτυλα και τους γοφούς.. Κρατήστε
το Vac-Pac καθώς πραγματοποιείται
την αναρρόφηση.

SIZE: 30 ή 31 ή 35



ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΑΤΗΣ
SIZE: 20

Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια
θέση στο μαλακό μέρος του Vac-Pac
κάτω από το εγχειρήσιμο πόδι
Περιβάλλετε το μαλακό Vac-Pac γύρω
από τα πόδια του ασθενούς , τους
αστραγάλους , τα δάχτυλα και τους
γοφούς.

Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια
θέση στο μαλακό μέρος του Vac-Pac
Περιβάλλετε το μαλακό Vac-Pac γύρω
από την πλάτη του ασθενούς,
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ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΘΕΣΗ





SIZE: 30 ή 31 ή 32 ή 35

ΘΕΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ /
ΛΑΙΜΟΥ
SIZE: 20 ή 23

Μέγεθος 35
:
Τοποθετήστε το στενό άκρο προς το
πόδι και τα Τ-πτερύγια τοποθετημένα
για να τυλιχθούν γύρω από τους
μηρούς.



ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ /
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
SIZE: 11

Τοποθετήστε την βαλβίδα στην
κεφαλή της τράπεζας
Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια
θέση στο μαλακό μέρος του Vac-Pac
με το ευρύ άκρο κάτω από τους ώμους
του ασθενούς και το κοντινό άκρο
ευθυγραμμισμένο με το άκρο του
κεφαλιού. Καθώς μια νοσοκόμα θα
στηρίζει το κεφάλι και τον λαιμό η
δεύτερη νοσοκόμα απαλά φτάνει κάτω
από την κορυφή του ενός τρίτου του
Vac-Pac Σηκώστε το Vac-Pac στη θέση
του θυρεοειδούς για να δημιουργήσει
ένα "V" στήριξης στα πλαίσια της
κεφαλής και του τραχήλου



ΘΕΣΗ ΠΡΗΝΗΣ
SIZE: 25 ( 2 τεμ)

Τοποθετήστε τον ασθενή στο μαλακό
μέρος του Vac-Pac Περιβάλλετε το
μαλακό Vac-Pac γύρω από τον ασθενή
Οι πλευρές που δεν χρησιμοποιούνται
αφήστε να κρεμαστούν στο τραπέζι

.

Τοποθετήστε τον ασθενή με το στήθος
προς τα κάτω στο μαλακό Vac-Pac.
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ΘΕΣΗ ΩΜΟΥ (BEACH CHAIR)
SIZE: 38

Τοποθετήστε στο κέντρο της κεφαλής της τράπεζας το Vac-Pac με το σημείο “U” μπροστα΄στα πόδια και το
άλλο κομμάτι με το σχήμα U κοντά στης πλευρά του σημείου της επέμβασης..
Επεκτείνετε το Vac-Pac περίπου 6 ίντσες. (15 εκ) πέραν της κεφαλής της τράπεζας για να παρέχεται επαρκή
υλικό για την στήριξη του κεφαλιού /λαιμού .Οι πλευρές που δεν χρησιμοποιούνται αφήστε να κρεμαστούν στο
τραπέζι Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια θέση στο μαλακό Vac-Pac, με τον χειρουργημένο ώμο πάνω από το
ανοιχτό σημείο U του Vac –Pac. Τυλίξτε το Vac-Pac κάτω από τον ώμο ώστε να επιτραπεί καλύτερη
μετεγχειρητική παρακολούθηση, μετά απαλά τραβήξτε τον χειρουργημένο ώμο κατά μήκος του σώματος του
ασθενούς τοποθετώντας , την ωμοπλάτη σε παρατεταμένη θέση.
Διπλώστε την κορυφή του Vac-Pac κάτω και γύρω από το κεφάλι και τον λαιμό του ασθενή σχηματίζοντας ένα
μαξιλάρι στήριξης. Τυλίξτε το Vac-Pac γύρω από τον ώμο και τις δύο πλευρές του κορμού για σταθερότητα.
Ελέγξτε τα σημεία πίεσης στα μαλακά σημεία των ιστών π.χ., αυτιά ,λαιμό. Επιβεβαιώστε ότι ο λαιμός δεν είναι
σε υπερέκταση και επιθεωρήστε το απέναντι χέρι για σωστή ευθυγράμμιση και σημείων πίεσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Vac-Pac
Απαιτούνται:
„ Καθαρή πετσέτα ή πανί
„ Κοινό απολυμαντικό υγρό (π.χ, Cavicide®, Sporicidin®)

Πάντα κλείνετε το καπάκι της βαλβίδας πριν τον καθαρισμό για την αποφυγή εισροής υγρών στο εσωτερικό
του Vac-Pac
Καθαρίστε το Vac-Pac μεταξύ χρήσης διαφορετικών ασθενών για την αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
„
Οι υψηλές θερμοκρασίες θα καταστρέψουν το Vac-Pac.Ποτέ μην αποστειρώνετε σε αυτόκαστο κλίβανο το Vac-Pac.
„
Μην χρησιμοποιείτε αρωματικούς υδρογονάνθρακες πχ., ακετόνη καθώς καταστρέφουν το Vac-Pac.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ

Extra-Large Μέγεθος. Το μέγεθος 32 Vac-Pac έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πλευρική
τοποθέτηση των μεγαλύτερων βαρύτερα ασθενών, παρέχοντας πρόσθετη σταθερότητα.

Olympic Vac-Pac

®

The superior
surgical
positioning
system

Keep stable and secure
Better patient presentation
Help prevent pressure points
Faster, easier set up

www.natus.com

Olympic Vac-Pac
A better, safer method of positioning patients for surgery
1

2

The Vac-Pac is molded around the patient
for proper support while giving optimal
access to the surgical site.

The Vac-Pac is placed on the table and its
beads are smoothed, then the patient is
placed in position on a soft Vac-Pac.

3

4

A suction line is attached, and in about
15 seconds the Vac-Pac becomes firm,
holding the patient in place.

Suction is removed, the valve is capped,
and the patient is in position.

More Comfortable
The Vac-Pac conforms comfortably to the patient’s
body.

Extremities Accessible
With Vac-Pacs patients can often be placed in
positions that could not be easily achieved using
other positioning devices. The patient’s arms and
legs can be maneuvered as necessary, often without
needing to change the position of the Vac-Pac.

Positions Patient Securely
Vac-Pacs mold completely to the patient, positioning
more securely than sandbags, towel rolls, and other
devices.
Saves Time
Patients can be positioned quickly and easily using
Vac-Pacs and, if necessary, be repositioned during
a case.

Helps Prevent Pressure Points
A Vac-Pac supports all parts of the patient uniformly.
The patient’s weight is distributed evenly, instead
of being supported only by the bony prominences,
which cause pressure point injuries.

Better Site Presentation
With Vac-Pacs the patient can be positioned exactly
as the surgeon desires for the best presentation of
the operative site.

neoBLUE blanket available with optional
hardware for pole-mounting applications

Olympic Vac-Pacs have been used for more
than 40 years in thousands of hospitals – on
literally millions of cases – for improved surgical
positioning.
Vac-Pacs are soft pads, available in various sizes
and shapes, filled with thousands of tiny plastic
beads. The Vac-Pac is molded around the patient,
then a suction line is attached. As a vacuum is
created inside the Vac-Pac, outside atmospheric
pressure forces the beads together, and the
Vac-Pac becomes firm.
When the suction line is disconnected, the
Vac-Pac retains its firm, molded shape to hold
the patient securely in position. After surgery,
when the Vac-Pac valve is opened to allow air
to re-enter, the Vac-Pac becomes soft again,
ready for reuse.
In addition to providing more stable and
comfortable patient positioning, Vac-Pacs
save valuable time for the entire OR team
on every case.

Head Immobilization. The Size 11 Vac-Pac
provides stability to the head and facial region during
plastic and ophthalmic surgeries.

Full Body Support. The Size 40 Vac-Pac provides
comfortable, full body support. Ideal for procedures
requiring conscious sedation.

Thyroid Position. Vac-Pacs can provide excellent
extension while supporting shoulders and back.

Kidney Position. Vac-Pacs stabilize the patient on
an articulated table, and Vac-Pacs can be quickly
reformed after table adjustments.

Frog Leg. Vac-Pacs help solve difficult positioning
problems; they offer comfortable support for OB/GYN
and urological procedures.

Neck Support. The Size 11 Vac-Pac and its U-shape
cutout supports the patient’s neck while keeping the
respiratory area accessible.

Shoulder Access. Vac-Pacs can provide full access
to the surgical site for arthroscopic or open shoulder
procedures.

Lateral Position. Vac-Pacs keep the patient in place while providing full access to the surgical
site. Ideal for surgery requiring lateral position, such as hip or shoulder procedures, thoracotomy,
nephrectomy, liposuction, circumferential/banded lipectomy, and others.
Extra-Large Size. The Size 32 Vac-Pac is designed especially for the lateral positioning of larger,
heavier patients, providing for added stability.

www.natus.com

Olympic Vac-Pac

Olympic Vac-Pac system…
7 sizes and shapes for all positioning needs

Size 23
18” W × 20” L
(45.7 × 50.8 cm)

Size 30
28.7” W × 35.5” L
(72.9 × 90.2 cm)

Size 11
16” W × 12” L
(40.6 × 30.5 cm)

Size 31
38.7” W × 35.5” L
(98.3 × 90.2 cm)

Size 32
46.7” W × 35.5” L
(118.6 × 90.2 cm)

Size 40
30” W × 76” L
(76.2 × 193.1 cm)

Size 35
34.5” W × 28” L
(87.6 × 71.1 cm)

Any Vacuum Source. Use OR wall suction, aspirator pumps, or any other
convenient vacuum source.
Reusable. Vac-Pacs are easily cleaned with common liquid disinfectants
providing years of OR service. The PVC fabric is soft yet durable and is not
made with natural rubber latex.

Vac-Pac Disposable Covers.
Vac-Pac Disposable Covers are a
one-time use accessory used to
protect Vac-Pacs from adhesives
and stains. They are made from
non-sterile surgical drape material and
are not made with natural rubber latex.

Radiolucent. Excellent radio-transparency with only minimal and clearly
identifiable artifacts. MRI compatible.
Complete Instructions. Free Vac-Pac instructional CD with illustrated
positioning instructions and toll-free assistance from Natus Medical RN staff.
Warranty. One-year warranty.
Pricing. Trade-in and volume discounts available.

Ordering Information
Disposable Covers

Part Number

Size 30, 30/box

VPC30

Size 31, 30/box

VPC31

Size 32, 30/box

VPC32

Size 40, 15/box

VPC40

Information or Ordering

Call 1-800-426-0353 Option #4
(toll-free in US/Canada)

+1-206-767-3500 Option #4
(worldwide)
Natus Medical Incorporated
www.natus.com
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