
           
Troop Elevation Pillow Addition: Bruksanvisning  

 

Beskrivning 
 

Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) eller Addition är ett kilformat positionshjälpmedel 

som utformats för att användas av narkosläkare tillsammans med Troop Elevation Pillow. 

Addition placeras ovanpå Troop Elevation Pillow och ett huvudstöd eller standardintuberande 

kudde placeras ovanpå den Additions platta del / platå för att förbättra luftvägshanteringen i 

patienter med sjuklig fetma. 
 

Bruk 

 

                 
Avsedda Användare: Utbildad medicinsk personal för hantering av luftvägar. 

 
Troop Elevation Pillow (TEP) + Addition (TEPA) + Head Cradle (H.C.) är utformade för att 

placera patienter med super obesitas i H.E.L.P.-positionen (med upphöjt huvud). Som en 

allmän riktlinje rekommenderas TEP + TEPA + H.C. för patienter som väger mellan 450 och 

500 pund (200-225 kg) och uppåt eller för patienter vars BMI är över 50. Patientens längd och 

viktfördelning är viktiga observationer när man överväger de kliniska fördelarna med att 

använda TEPA. Till exempel är det mycket troligt att en patient med super obesitas vars vikt 

främst ligger i buken och det övre bröstområdet (jämfört med midjan och höftområdet) är mer 

benägen att dra nytta av den. 

Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) är tillgänglig för engångsbruk eller som en 

återanvändbar vinyltäckt produkt och är utformad för att placeras ovanpå den vinyltäckta Troop 

Elevation Pillow. En kirurgisk barriär för engångsbruk (säljs separat) rekommenderas för att 

täcka över och skydda TEPA och Troop Elevation Pillow i vinyl. 
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Underhåll 

Rengöringsinstruktioner: 
 

Virex, Fantastik eller Formula 409 är de rekommenderade rengöringsmedlen Troop Elevation Pillow med 

tillbehör. Samtliga positionshjälpmedel måste rengöras efter varje användning. 
  

1. Avlägsna den kirurgisk barriären för engångsbruk från Troop Elevation Pillow och hantera den som kliniskt 

avfall. 
2. Applicera rikligt med rengöringsvätska ovanpå, på sidorna och under Elevation Pillow och torka med en ren 

luddfri trasa. Använd en ren trasa fuktad med vatten för att torka av rengöringslösningen.  Använd sedan 

ytterligare en ren trasa för att torka av eventuella återstående rester. 
3. Placera Troop Elevation Pillow så att den kan lufttorka ordentligt. 
4. Upprepa rengöringsproceduren för huvudstödet, Troop Addition och armstödsdynorna om även de har använts. 

 

En rengöringslösning med väteperoxid som Virex kan missfärga vinylen eller (över tid) förändra hur vinylen 

"känns". Vi rekommenderar inte att våra produkter maskintvättas, torktumlas, steriliseras med gas eller 

autoklaveras. Våra positionshjälpmedel ska aldrig blötläggas i rengöringslösning eftersom det allvarligt kan 

äventyra produktens integritet. 
 

Förvaring och hantering: 
 

Följande förvaringsmiljö rekommenderas för att bibehålla Troop Pillow-produkternas integritet för att undvika 

att ytan luckras upp, bildar sprickor eller andra fel: 
 

Värme: Förvaringstemperaturen ska var mellan 4 och 25 grader Celsius. Direktkontakt med värmekällor bör 

undvikas. 
 

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet i förvaringslokalen ska vara mellan 30% och 70%.Mycket fuktiga eller 

mycket torra förhållanden bör undvikas. 
 

Ljus:  Det är bäst att undvika exponering för direkt solljus under längre perioder. Våra produkter är utformade 

för användning i normala inomhusmiljöer. 
 

Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor som kan punktera, riva, skära eller klämma på positionshjälpmedlet. 

Hantera positionshjälpmedlen varsamt för att undvika skador. 

 

Avfallshantering: 

 

Troop Elevation Pillow-produkterna innehåller inte några medicinska ämnen. Positionshjälpmedlen i vinyl ska 

hanteras som allmänt medicinskt avfall. Kirurgiska barriärer ska hanteras som kliniskt avfall och kan antingen 

värmebehandlas eller förbrännas. 
 

                         Konstruktion 

 

Materialet är en vinylyta med polyestersubstrat och polyuretanskum. 

 

Brandsäkerhet: 

Allt material överensstämmer med brandsäkerhetsreglerna: State of California Department of Consumer Affairs Technical 

Bulletin # 117-2013 och TB129. Detta inkluderar alla överdrag samt skumfyllningen. Allt material överensstämmer med 

The Boston Fire Code Flammability Requirements. 

 

Vinylöverdraget har behandlats med antimikrobiellt skydd och är mögelbeständigt. Alla material är antistatiska, latexfria 

och ftalatfria. 
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Garanti: 

 

Produkten garanteras vara fri från defekta material eller utförande vid inköpstillfället och kan användas i två år, med 

undantag för missbruk, oaktsamhet eller underlåtenhet att följa anvisningarna för underhåll och användning. En kirurgiskt 

barriär för engångsbruk måste användas för att skydda Troop Elevation Pillow och Addition vid varje användningstillfälle 

för att garantin ska vara giltig. 

 

CR Enterprises, LLC förbehåller sig rätten att avgöra om en dyna kan repareras och huruvida den har missbrukats eller 

använts oaktsamt. Kunden betalar för returfrakt. Inköpsbevis krävs för alla garantianspråk. Alla specifika garantifrågor 

och allvarliga serviceincidenter ska riktas till Bone Foam, Inc. i Corcoran, Minnesota: +1 763-559-1830, och den 

auktoriserade myndigheten i det land där användaren bor. 
 

Varningar och försiktighetsåtgärder: För att förhindra skada ska alla delar av Troop Elevation Pillow (TEP) 

placeras säkert på sjukhussängen.  Användaren instrueras att placera den förformade barriären eller det 

ogenomträngliga kirurgiska överdraget över TEP.  Linda aldrig in TEP i plast vid användning på patient. Avbryt 

användningen vid tecken på bristande material. 

 

  

Bone Foam, Inc. 

20175 County Road 50, Corcoran, MN  

55340 USA 

Phone: 763-559-1830    Fax: 763-559-1822 

www.troopelevationpillow.com 

www.bonefoam.com 

 
mdi Europa GmbH 

Langenhagener Str. 71 

D-30855 Hannover-Langenhagen 

Fax: +49-511-3908 9539 

Telefon: +49-511-3908 9530 

Lärarwebbplats: www.troopelevationpillow.com 

 Tillverkade i USA 

 " Inte tillverkad med naturgummilatex" 

Symboler som används på etiketter: 

Symbol Symbolref-nr. Symbolens titel Symbolbeskrivning 

 
5.1.1 Tillverkare 

Anger tillverkaren av medicintekniska 

produkter enligt definitionen i EU MDR 

2017/745. 

 5.1.2 
Godkänd representant i 

Europeiska gemenskapen 

Anger det behöriga ombudet i Europeiska 

gemenskapen. 

 
5.1.3 Tillverkningsdatum 

Anger det datum då den medicintekniska 

produkten tillverkades. 

 
5.1.5 Satskod 

Anger tillverkarens satskod så att partiet eller 

partiet kan identifieras. 

 
5.1.6 Katalognummer 

Anger tillverkarens katalognummer så att den 

medicintekniska produkten kan identifieras. 

 
5.2.7 Icke-steril 

Anger en medicinteknisk produkt som inte har 

steriliserats. 

 
5.3.2 Håll borta från solljus 

Indikerar en medicinsk anordning som behöver 

skyddas från ljuskällor. 

 
5.3.7 Temperaturgräns 

Anger de temperaturgränser mellan vilka den 

medicinska anordningen kan utsättas för 

temperaturen utan fara.   

 
5.3.8 Fuktighetsbegränsning 

Anger fuktighetsområdet inom vilken den 

medicinska anordningen säkert kan utsättas för 

fuktigheten utan fara. 

 
5.4.3 

Se bruksanvisningen eller Se 

elektronisk bruksanvisning 

Anger att användaren måste läsa 

bruksanvisningen. 

 
5.7.7 Medicinsk anordning 

Anger att objektet är en medicinteknisk 

produkt. 
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