Gebruikershandleiding
OLYMPIC VAC-PAC®

Voor chirurgische positionering

	Lees
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en maak uzelf vertrouwd met de instructies in deze handleiding
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Gebruik dit product uitsluitend onder toezicht van een bevoegde arts.
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gebruiker en/of patiënt gevestigd is.
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Overzicht
Deze handleiding biedt de benodigde informatie voor het opstellen en onderhouden van de
Olympic Vac-Pac®. Vac-Pacs kunnen met of zonder Vac-Pac wegwerpbare hoezen worden
gebruikt. De instructies met betrekking tot de positionering in deze handleiding zijn bestemd
voor gebruik onder het directe toezicht van een bevoegde arts.
In deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt.
Tabel 1 Conventies
Conventie

Beschrijving



OPMERKING

LET OP

Opmerkingen bieden aanvullende informatie om een punt in de tekst te
verduidelijken.
Hiermee worden situaties aangegeven die, indien deze niet worden vermeden,
licht tot matig letsel van de patiënt of gebruiker, of schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
Hiermee worden situaties aangegeven die, indien deze niet worden vermeden,
ernstig letsel of de dood van de patiënt of gebruiker tot gevolg kunnen hebben.

WAARSCHUWING

U vindt de volgende symbolen op de Olympic Vac-Pac en verpakking.
Tabel 2 Symbolen
Symbool

Standaardreferentie

Standaardtitel van symbool

Medical
Device

-

-

Symbooltitel volgens
standaardreferentie

Uitleg

Een vermelding van een
medisch hulpmiddel

Dit is product is een medisch
hulpmiddel.

21 CFR deel
801.109(b)(1)

Etikettering hulpmiddelen op
voorschrift.

Uitsluitend op voorschrift

Geeft aan dat dit product
door of op voorschrift van een
bevoegde arts mag worden
verkocht.

ISO-15223-1, bijlage B
symbool 5.4.5

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Niet vervaardigd van latex
van natuurlijk rubber

Geeft een medisch hulpmiddel
aan dat niet van latex van
natuurlijk rubber vervaardigd
is.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Fabrikant

Geeft de naam en het adres
van de fabrikant van het
medische hulpmiddel aan.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.2

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Bevoegde
vertegenwoordiger in de
Europese Gemeenschap

Geeft de bevoegde
vertegenwoordiger in de
Europese
Gemeenschap aan.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.3

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Productiedatum

Geeft de datum aan waarop
het medische hulpmiddel
vervaardigd is.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.5

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Partij- of lotnummer

Geeft het partijnummer van
de fabrikant aan waarmee de
partij of het lot kan worden
geïdentificeerd.
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Symbool

2
MR

2

Standaardreferentie

Standaardtitel van symbool

Symbooltitel volgens
standaardreferentie

Uitleg

ISO 15223-1
Symbool 5.1.6

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Catalogusnummer

Geeft het catalogusnummer
van de fabrikant aan waarmee
het medische hulpmiddel kan
worden geïdentificeerd.

ISO 15223-1
Symbool 5.4.3

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

De gebruiksaanwijzing
raadplegen

Geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.7

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Temperatuurlimiet

Geeft de temperatuurlimiet
(voor opslag) aan waaraan het
medische hulpmiddel veilig
kan worden blootgesteld.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.8

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Vochtigheidslimiet

Geeft het vochtigheidsbereik
(voor opslag) aan waaraan het
medische hulpmiddel veilig
kan worden blootgesteld.

ISO 15223-1
Symbool 5.4.2

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en te
verstrekken informatie.

Niet hergebruiken

Geeft een medisch hulpmiddel
aan dat bestemd is voor
eenmalig gebruik of voor
gebruik bij een enkele patiënt
tijdens een enkele procedure.

ASTM F2503

Standaardwerkwijzen voor
de markering van medische
hulpmiddelen en andere artikelen
in de MR-omgeving.

MR-veilig

Geeft een medisch
hulpmiddel aan dat veilig in
de MRI-omgeving kan worden
gebruikt.
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Beoogd gebruik

De Olympic Vac-Pac is bestemd voor gebruik tijdens chirurgische en klinische
ingrepen als een hulpmiddel met afzuigfunctie voor het positioneren van patiënten.

Beoogde gebruiker en patiëntendoelgroep
Beoogde gebruiker: Gekwalificeerde chirurgen/artsen.

Patiëntendoelgroep: Patiënten die een operatie moeten ondergaan en voor wie de
maat en de vorm van de Vac-Pac geschikt is voor de beoogde ingreep.

Klinische voordelen

De Vac-Pac is bedoeld als een hulpmiddel bij de positionering van patiënten tijdens
chirurgische en klinische ingrepen en om het operatiegebied beter toegankelijk te
maken.

Contra-indicaties en bijwerkingen

Er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen bekend die in verband kunnen worden
gebracht met de Olympic Vac-Pac.

Omschrijving Vac-Pac

De Olympic Vac-Pac vormt zich om een patiënt en houd deze stevig in de juiste positie
tijdens operaties en andere ingrepen. Elke Vac-Pac is gevuld met duizenden kunststof
balletjes. Als er een afzuigleiding op de Vac-Pac wordt aangesloten, wordt er binnenin
een vacuüm gecreëerd, waardoor de balletjes door de externe atmosferische druk
worden samengedrukt. Als het ventiel wordt gesloten, behoudt de Vac-Pac zijn stevige,
naar de patiënt gevormde vorm. Doordat Vac-Pacs zich naar het lichaam van de
patiënt vormen, wordt het gewicht van de patiënt gelijkmatig verdeeld en de kans op
letsel door drukpunten tezelfdertijd geminimaliseerd. Na de ingreep wordt het ventiel
geopend, waardoor de lucht terug in de Vac-Pac stroomt, deze weer zacht wordt en
opnieuw kan worden gebruikt.

Afbeelding 1

Olympic Vac-Pac, voorafgaand aan en na afzuiging

Voorafgaand aan de afzuiging kunnen
de kunststof balletjes vrij in een Vac-Pac
bewegen en is deze zacht en vormbaar.

De afzuiging creëert een vacuüm in de Vac-Pac
en door de atmosferische druk worden de balletjes
samengedrukt, waardoor een vaste massa
ontstaat. Deze massa (naar de patiënt gevormde
vorm) houdt de patiënt in de juiste positie.
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Omschrijving Vac-Pac wegwerpbare hoezen

De Vac-Pac wegwerpbare hoezen zijn accessoires voor eenmalig gebruik die worden
gebruikt om Vac-Pacs tegen de ophoping van kleefmiddel en vlekken te beschermen.
Ze zijn niet vervaardigd van latex van natuurlijk rubber.

4

Afbeelding 2

Vac-Pac wegwerpbare hoes

Afbeelding 3

Vac-Pac wegwerpbare hoes (maat 40)
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Waarschuwingen en aandachtspunten
WAARSCHUWING

Gebruik de Vac-Pac niet als enige hulpmiddel om de patiënt te ondersteunen als deze in de ligging
van Trendelenburg- of anti-Trendelenburg wordt geplaatst. Maak gebruik van andere hulpmiddelen
die aan de tafel worden bevestigd in combinatie met de Vac-Pac om de patiënt te ondersteunen.

Algemeen gebruik:


Lees en maak uzelf vertrouwd met de instructies in deze gebruikershandleiding alvorens dit product



Dit product mag uitsluitend onder direct toezicht van een bevoegde arts worden gebruikt.

LET OP

te gebruiken, reinigen of onderhouden.

	
Dit

product dient uitsluitend als een positioneringshulpmiddel te worden gebruikt; het is niet bedoeld
voor het stabiliseren of vastzetten van de patiënt.



Voorkom dat u de Vac-Pac met knijpers of andere scherpe instrumenten perforeert.



Gebruik de Vac-Pac niet in de buurt van brandbare gassen.

	
De

Vac-Pac wegwerpbare hoezen zijn producten voor eenmalig gebruik die na gebruik moeten
worden verwijderd en afgevoerd.



Inspecteer het hulpmiddel voor gebruik. Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is.

Positionering en stabilisering van de patiënt:


 ies een Vac-Pac die geschikt is voor de ingreep en de grootte van de patiënt. De stabiliteit van de
K
patiënt wordt bij gebruik van een verkeerde maat verminderd.



Bevestig dat de patiënt goed in de Vac-Pac gepositioneerd is voordat u de patiënt afdekt. Controleer
de positie van de patiënt en de stabiliteit van de Vac-Pac met regelmaat opnieuw tijdens de ingreep.
Breng voor extra stabiliteit niersteunen en/of veiligheidsriemen aan.



Verdeel de balletjes gelijkmatig bij het vormen van de Vac-Pac zodat de laag met balletjes dik
genoeg is om de patiënt te ondersteunen. Dikkere zijden zorgen voor een betere vorming en
ondersteuning.



 aak de onderkant van de Vac-Pac vlak en vorm de zijkanten om de patiënt. De vlakke onderkant
M
zorgt ervoor dat de Vac-Pac niet kan gaan rollen.

Huidirritatie:


Gebruik de Vac-Pac alleen bij een huid die intact en onbeschadigd is.



Strijk eventuele plooien in lakens, gelpads of Vac-Pac wegwerpbare hoezen die in combinatie met
de Vac-Pac worden gebruikt vlak; geplooide oppervlakken kunnen huidirritatie veroorzaken.



 org ervoor dat een vochtige huid niet in contact met de Vac Pac blijft staan; dit kan huidirritatie
Z
veroorzaken. Zorg ervoor dat de eventuele oplossingen voor het voorbereiden van de huid van de
patiënt zijn opgedroogd alvorens de Vac-Pac te gebruiken.

Ventiel:


Pak de Vac-Pac nooit bij het ventiel beet als u deze oppakt of schudt; dit kan schade aan het ventiel
veroorzaken.



Plaats het ventiel zodanig dat u indien nodig tijdens de ingreep makkelijk toegang hebt om
vacuümzuiging toe te passen of lucht terug in het ventiel te laten lopen. Zorg ervoor dat het ventiel
niet zodanig geplaatst is dat het tijdens de ingreep per ongeluk kan worden ingedrukt waardoor de
stabiliteit van de Vac-Pac vermindert.



Sluit de dop van het ventiel na de zuiging om luchtlekkage te voorkomen en de naar de patiënt
gevormde vorm te behouden tijdens de ingreep.



Als u de 5-in-1-connector te ver in het ventiel duwt of een puntbek of ander soort connector gebruikt,
kan dit schade aan het ventiel tot gevolg hebben. Gebruik uitsluitend de door Natus Medical
verstrekte 5-in-1-connector.



Het ventiel op dit hulpmiddel bevat DEHP. Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen
tijdens de hantering van het ventiel als de gebruiker allergisch of gevoelig voor DEHP is.

Reinigen en opslaan:


Vac-Pacs en Vac-Pac wegwerpbare hoezen worden niet steriel geleverd.



Reinig en desinfecteer Vac-Pacs altijd voorafgaand aan het eerste gebruik.



Reinig de Vac-Pac altijd tussen patiënten om kruisbesmetting te voorkomen.



Raadpleeg het gedeelte Vac-Pacs reinigen voor meer informatie.
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Vac-Pacs gebruiken
VERVOLG

Controle, schade en lekkage:
LET OP



Controleer de Vac-Pac voorafgaand en na elk gebruik op schade en lekkage. Gebruik nooit een
beschadigde of lekkende Vac-Pac.



Probeer Vac-Pacs niet met tape te repareren; gebruik uitsluitend reparatiepatches van Olympic.



Probeer de Vac-Pacs nooit onder de volgende omstandigheden te repareren of gebruiken om letsel
van de patiënt te voorkomen: een lekkend ventiel of gaten/scheuren die groter zijn dan 2,54 cm
(1 inch), zich binnen 5 cm (2 inch) van het ventiel of rond de ventielranden bevinden, of die zich op
een naad bevinden.



Vervang Vac-Pacs waarop vaker dan één keer een reparatiepatch aangebracht is of die onherstelbaar
beschadigd zijn om ervoor te zorgen dat uw Vac-Pac zich in een optimale staat bevindt en om
eventuele problemen en reparaties te voorkomen.

Vac-Pacs gebruiken
Benodigde artikelen:
 Vac-Pac
 5-in-1-connector
 Zuigslang
	Vacuümbron (bijvoorbeeld een standaard wandafzuiging, aspiratiepomp of
vacuümhandpomp)
Optionele artikelen:
 Vac-Pac wegwerpbare hoezen
 Aanvullende ondersteuning (bijvoorbeeld niersteunen en veiligheidsriemen)
 Tussenlagen (bijvoorbeeld gladgestreken steeklakens, gelpads, positierollen)
Afbeelding 4

Olympic Vac-Pac 5-in-1-connector

6,99 cm
2,75 inch

1,27 cm
0,5 inch

1,59 cm
0,625 inch
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Vac-Pacs gebruiken

De Vac-Pac controleren
Op de volgende wijze controleert u of de Vac-Pac gereed is voor gebruik:
1

 aal de dop van het ventiel en knijp beide zijden van het ventiel naar elkaar toe om lucht
H
in het ventiel te laten lopen, waardoor de Vac-Pac niet meer vacuüm trekt en zacht wordt.

Afbeelding 5

De Vac-Pac zacht maken
Op de volgende wijze laat u de Vac-Pac zacht worden:
1. Haal de dop van het ventiel.
2. Knijp beide zijden van het ventiel naar elkaar toe.

2 Steek het ene uiteinde van de 5-in-1-connector in het ventiel van de Vac-Pac en steek het
andere uiteinde van de connector in de op een vacuümbron aangesloten zuigslang (zie
afbeelding 6).
3 Zuig de Vac-Pac voorzichtig af tot deze stevig wordt.
Afbeelding 6

Afzuigen om de Vac-Pac stevig te maken

Steek de afzuigleiding met 5-in-1-connector
voorzichtig in het ventiel en begin met
afzuigen.

Haal na het afzuigen de afzuigleiding en
connector uit het ventiel en sluit het ventiel om de
stevigheid te behouden.

4

Koppel de 5-in-1-connector en afzuigleiding van het ventiel los en plaats de dop erop.

5

 ontroleer of de Vac-Pac zijn stevigheid behoudt. Als de Vac-Pac niet stevig blijft, neemt
C
u contact op met Natus Medical of uw lokale Olympic Vac-Pac distributeur voor hulp.

6

Haal de dop van het ventiel en knijp erin om de Vac-Pac zacht te maken.

Opstellen voor een ingreep



OPMERKING

Vac-Pacs zijn niet vervaardigd van latex van natuurlijk rubber.

Op de volgende wijze stelt u een Vac-Pac op voor een ingreep:
	
Dit

LET OP

product wordt niet steriel geleverd. Reinig en desinfecteer het product altijd voorafgaand aan het
eerste gebruik.



Gebruik de Vac-Pac niet in de buurt van brandbare gassen.



 ies een Vac-Pac die geschikt is voor de ingreep en de grootte van de patiënt. De stabiliteit van de
K
patiënt wordt bij gebruik van een verkeerde maat verminderd.
Controleer de Vac-Pac voorafgaand en na elk gebruik op schade en lekkage. Gebruik nooit een
beschadigde of lekkende Vac-Pac.
Gebruik de Vac-Pac alleen bij een huid die intact en onbeschadigd is.
Plaats het ventiel zodanig dat u indien nodig tijdens de ingreep makkelijk toegang hebt om
vacuümzuiging toe te passen of lucht terug in het ventiel te laten lopen. Zorg ervoor dat het ventiel
niet zodanig geplaatst is dat het tijdens de ingreep per ongeluk kan worden ingedrukt waardoor de
stabiliteit van de Vac-Pac vermindert.
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Vac-Pacs gebruiken

1 H
 aal de dop van het ventiel en druk de verhoogde delen aan beide zijden naar elkaar toe
om het vacuüm op te heffen en lucht terug in de Vac-Pac terug te laten stromen. De
Vac-Pac wordt zachter naarmate er meer lucht in stroomt.
2 I ndien u gebruikmaakt van een Vac-Pac wegwerpbare hoes, brengt u deze aan volgens de
instructies in Vac-Pac wegwerpbare hoezen aanbrengen.
3	
Plaats de Vac-Pac op de tafel en verdeel vervolgens de Vac-Pac balletjes gelijkmatig.
4 S
 luit het Vac-Pac ventiel aan de hand van de 5-in-1-connector van Vac-Pac aan op een
afzuigleiding die op een vacuümbron aangesloten is. Bevestig dat het ventiel zich in een
toegankelijke positie bevindt; het kan voorkomen dat de afzuigleiding tijdens de ingreep
opnieuw moet worden aangesloten.
5 P
 ositioneer de patiënt op de Vac-Pac zoals van toepassing en vorm de Vac-Pac vervolgens
om het lichaam en/of de ledematen van de patiënt. Er zijn over het algemeen twee
personen nodig om de Vac-Pac om de patiënt te vormen.
Afbeelding 7

De patiënt op een zachte Vac-Pac positioneren

Plaats de patiënt op een zachte Vac-Pac.

Vorm de zachte Vac-Pac om de patiënt.

6 Z
 uig de Vac-Pac voorzichtig af terwijl u deze stevig tegen de patiënt gedrukt houdt. De
Vac-Pac wordt binnen een aantal seconden stevig.





Als u de balletjes gelijkmatig verdeelt, maakt u het gedeelte waarop de patiënt zal liggen vlak en
verplaatst u overtollige balletjes naar de buitenzijden die om de patiënt zullen worden gevormd.
Dikkere buitenzijden zijn sterker en bieden meer ondersteuning van de patiënt, terwijl de vlakke
onderzijde ervoor zorgt dat de Vac-Pacs niet gaan rollen.



Als er bij een hoek van de Vac-Pac meer toegang nodig is voor de ingreep, duwt u de balletjes uit de
hoek en vouwt u het materiaal om voordat u begint met afzuigen.



Als u een patiënt in de Vac-Pac op de ingreep voorbereidt, plaatst u tijdelijk een voorbereidingspad
tussen de patiënt en de Vac-Pac. Als de patiënt met een vochtige huid tegen de Vac-Pac aanligt, kan
dit huidirritatie veroorzaken (raadpleeg Waarschuwingen en aandachtspunten, hierboven). Daarnaast
kunnen oplossingen op basis van jodium permanente vlekken op de Vac-Pac achterlaten. Verwijder de
pad nadat de patiënt voorbereid is.



Als een Vac-Pac om een patiënt wordt gevormd, bevat het oppervlak naar binnen gekeerde plooien,
die door de vacuümdruk naar binnen worden gezogen; deze plooien zorgen niet voor huidirritatie.



Vac-Pacs zijn radiolucent en kunnen bij computergestuurde tomografie (CT) en röntgenstraling worden
gebruikt. Er kunnen op de röntgenfoto een aantal Vac-Pac plooien te zien zijn; deze zijn eenvoudig te
identificeren.
Vac-Pacs zijn MR-veilig.

OPMERKING
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Vac-Pacs gebruiken

Afbeelding 8

De Vac-Pac steviger maken
Zuig de Vac-Pac af totdat de gewenste stevigheid bereikt is.

Gevormde, stevige Vac-Pac met losgekoppelde
aanzuigleiding en dop op het ventiel.

7 Als de gewenste stevigheid bereikt is, hebt u de volgende twee opties:
k
 oppel de 5-in-1-connector en aanzuigleiding los en plaats vervolgens het dop op het
ventiel of


houd de aanzuigleiding gedurende de ingreep aangesloten.

8 Controleer of de patiënt goed is uitgelijnd. Voeg indien nodig extra tussenlagen toe.
9	
Beweeg de patiënt zachtjes heen en weer om te bevestigen dat deze stabiel ligt. Breng
voor extra stabiliteit niersteunen en/of veiligheidsriemen aan.
Afbeelding 9

Niersteunen gebruiken voor extra stabiliteit
Niersteunen en/of veiligheidsriemen
bieden extra stabiliteit.

Afbeelding 10 Een voorbereidingspad gebruiken om de Vac-Pac te beschermen

Als u een patiënt in de Vac-Pac op de
ingreep voorbereidt, plaatst u tijdelijk een
voorbereidingspad tussen de patiënt en de
Vac-Pac.
Verwijder de pad nadat de patiënt
voorbereid is.

10 Controleer de positie van de patiënt tijdens de ingreep. Als de patiënt opnieuw moet
worden gepositioneerd, koppelt u de afzuigleiding los en knijpt u in het ventiel om de
Vac-Pac zachter te maken. Herhaal vervolgens stap 5 en 7 hierboven.
11 Controleer de stabiliteit van de Vac-Pac tijdens de ingreep. Als de Vac-Pac tijdens de
ingreep zachter wordt, sluit u de afzuigleiding opnieuw aan en houdt u de vacuümbron
gedurende de ingreep ingeschakeld.
12 K
 oppel na de ingreep de aanzuigleiding los, haal de dop van het ventiel en knijp in het
ventiel om de Vac-Pac zachter te maken. Nadat de patiënt van de Vac-Pac geplaatst is, moet
u de Vac-Pac reinigen.
OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Chirurgische toepassingen



Hieronder volgen gebruikelijke patiëntenliggingen die met de Vac-Pac chirurgische
positioneringsmiddelen kunnen worden bewerkstelligd. De meest geschikte maat
is afhankelijk van de lengte en het gewicht van de patiënt en eventuele speciale
positioneringsvereisten. Als u een Vac-Pac wegwerpbare hoes gebruikt, selecteert u de juiste
maat en brengt u deze over de Vac-Pac aan.

OPMERKING Hieronder volgen versimpelde instructies voor elke positie. Raadpleeg voor volledige instructies en

aandachtspunten Vac-Pacs gebruiken en Waarschuwingen en aandachtspunten.

Zijligging
–OF–

–OF–
Maat 30

Maat 31

Maat 32

Geschikt voor:
• Algemene chirurgie
• Orthopedische ingrepen
• Plastische chirurgie
• Thoraxchirurgie
Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.
Plaats de 'U' richting het hoofd- of voeteneinde.
Strijk de Vac-Pac balletjes glad. Het midden moet
vlak zijn en de zijkanten die van de tafel hangen
moeten extra balletjes bevatten.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.

Plaats de patiënt op de zachte Vac-Pac.
Als de 'U' zich bij het hoofdeinde bevindt, moet
deze zich onder de oksel die contact maakt met
de tafel bevinden. Vouw indien nodig de hoeken
van de Vac Pacs naar binnen om.

Vorm de zachte Vac-Pac om de patiënt en houd
deze op zijn plek terwijl u de Vac-Pac afzuigt.
Controleer of de patiënt stabiel ligt. Voeg indien
nodig extra ondersteuning toe.
Controleer of er drukpunten zijn. Breng indien nodig
gelpads aan.

Controleer de stabiliteit van de patiënt
gedurende de ingreep.

Duw indien nodig de
balletjes uit de hoek
en vouw deze naar
binnen voor betere
toegang tot de patiënt.

10

Gebruik voor grotere patiënten
een Vac-Pac maat 32.

Breng voor extra stabiliteit niersteunen
(afgebeeld) of veiligheidsriemen aan.

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Zijligging met niersteun
–OF–
Maat 30

Maat 35

Geschikt voor:
• Nefrologie
• Orthopedische ingrepen
• Plastische chirurgie
• Thoraxchirurgie
Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.
Maat 35: Plaats het smalle uiteinde richting het voeteneinde
en met de T-flappen zo gepositioneerd dat deze om de borst
kunnen worden gewikkeld. Strijk de Vac-Pac balletjes glad.
Zorg dat het ventiel toegankelijk blijft. Plaats de patiënt op de
zachte Vac-Pac. Stel de buiging van de tafel af.

Vorm de zachte Vac-Pac om de patiënt en houd deze op zijn
plek terwijl u de Vac-Pac afzuigt. Breng voor extra stabiliteit
niersteunen (afgebeeld) of veiligheidsriemen aan.

Als u de patiënt tijdens de ingreep moet verleggen, haalt
u de dop van het ventiel en knijpt u hierin om de Vac-Pac
zachter te maken. Vervolgens positioneert u de patiënt
opnieuw en zuigt u de Vac-Pac opnieuw af.

Rugligging
Maat 40

Geschikt voor:
• Bewuste sedatie
• Algemene chirurgie
• Plastische chirurgie
Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.
Verdeel de balletjes gelijkmatig.
Zorg ervoor dat de twee ventielen toegankelijk blijven.
Plaats de patiënt in de rugligging op de zachte Vac-Pac.
Plaats de armen van de patiënt langs het lichaam en houd
hierbij toegang voor een infuus vrij indien nodig.
Vorm de zachte Vac-Pac om de patiënt en houd deze op
zijn plek terwijl u de twee ventielen tegelijkertijd afzuigt.

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Rugligging in kikkerhouding
–OF–

–OF–
Maat 30

Maat 31

Maat 35

Geschikt voor:
• Urologie
• Gynaecologie
• Plastische chirurgie

Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie Vac-Pacs gebruiken.
Maat 35: Plaats het smalle uiteinde richting het hoofdeinde en de T-flappen
richting de voeten.
Maat 30/31: Plaats de 'U' onder de billen van de patiënt.
Strijk de Vac-Pac balletjes glad.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.
Plaats de patiënt in de rugligging op de zachte Vac-Pac en centreer de
heupen op het smalle uiteinde.
Plaats de patiënt in de kikkerhouding en vorm vervolgens de zachte
Vac-Pac om de voeten, enkels, benen en heupen van de patiënt. Houd de
Vac-Pac op zijn plek terwijl u deze afzuigt.

Rugligging met verhoogde knie
Geschikt voor:
• Orthopedische ingrepen

–OF–
Maat 35

Maat 30

Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.
Strijk de Vac-Pac balletjes glad.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.
Plaats de patiënt in de rugligging en vouw de zachte
Vac-Pac onder het te opereren been.
Vorm de zachte Vac-Pac om de voet, enkel, het been en de
heup. Houd de Vac-Pac op zijn plek terwijl u deze afzuigt.

Zijligging voor thoraxchirurgie
–OF–
Maat 35

–OF–
Maat 30

Geschikt voor:
• Thoraxchirurgie

–OF–
Maat 31

Maat 32
Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.

GEEN AFBEELDING
BESCHIKBAAR; zie Zijligging

Maat 35: Plaats het smalle uiteinde richting het
hoofdeinde en met de T-flappen zo gepositioneerd dat
deze om de heupen kunnen worden gewikkeld.
Strijk de Vac-Pac balletjes glad.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.
Plaats de patiënt in de zijligging op de zachte Vac-Pac.
Vorm de zachte Vac-Pac om de heupen van de patiënt
en houd deze op zijn plek terwijl u de Vac-Pac afzuigt.
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Rugligging voor schildklier-/halsingrepen
Geschikt voor:
• Anesthesiologie
• Oor-/neus-/keelingrepen

Maat 23

Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie
Vac-Pacs gebruiken.
Plaats het ventiel aan het hoofdeinde van de tafel.
Verdeel de balletjes gelijkmatig.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.
Plaats de patiënt in de rugligging op de zachte Vac-Pac, met het
brede uiteinde onder de schouders/bovenrug van de patiënt en met
het smalle uiteinde uitgelijnd met de bovenkant van het hoofd.
Terwijl het hoofd door één verpleegkundige wordt ondersteund,
pakt een andere verpleegkundige de Vac-Pac ongeveer op
eenderde van de Vac-Pac vast en tilt deze in de schildklierpositie
omhoog om een 'V' te maken die het hoofd en de nek ondersteunt.
Houd de Vac-Pac op zijn plek terwijl u deze afzuigt.

Rugligging voor faciale/oftamologische ingreep
Geschikt voor:

Maat 11

• Oftalmologie
• Plastische chirurgie
• Oor-/neus-/keelingrepen
• Tandheelkunde
Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie Vac-Pacs
gebruiken.
Verdeel de balletjes gelijkmatig.
Strijk overtollige balletjes naar de zijkanten die van de tafel
hangen.
Zorg ervoor dat het ventiel toegankelijk blijft.
Plaats de patiënt op de zachte Vac-Pac.
Vorm de zachte Vac-Pac om de patiënt en houd deze op zijn
plek terwijl u de Vac-Pac afzuigt.

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Vac-Pacs reinigen
Benodigde artikelen:
 Schone handdoek of doek
®
 CaviCideTM spray of een Super Sani-Cloth
Op de volgende wijze reinigt u de Vac-Pac:
Reinig de Vac-Pac tussen patiënten om kruisbesmetting te voorkomen.
Vac-Pac is niet tegen hoge temperaturen bestand; stoom de Vac-Pacs nooit in een
autoclaaf.
	Plaats alvorens de Vac-Pac te reinigen altijd de dop op het ventiel om te voorkomen dat
vloeistoffen de Vac-Pac binnendringen.
	Maak geen gebruik van aromatische koolwaterstoffen (zoals aceton) omdat deze middelen
de Vac-Pac zullen beschadigen.


	De

LET OP

	Verwijder

de gebruikte Vac-Pac wegwerpbare hoes na elk gebruik bij een patiënt
en werp deze weg.

	Plaats

altijd de dop op het ventiel om te voorkomen dat er vloeistoffen de
Vac-Pac binnendringen.

	
Neem

de buitenkant van de Vac-Pac met een doek bevochtigd met CaviCideTM
spray of een Super Sani-Cloth® af om zichtbaar vuil te verwijderen. Veeg het
product met een pluisvrije doek bevochtigd met kraanwater af. Droog het product
af met een pluisvrije doek en laat het aan de lucht drogen.

Op de volgende wijze desinfecteert u de Vac-Pac:


U moet de Vac-Pac eerst grondig reinigen alvorens deze te desinfecteren.

	
Breng

CaviCideTM spray aan en zorg dat het product gedurende 3 minuten
zichtbaar nat blijft om het te desinfecteren. Er kan extra desinfectiemiddel
worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het product gedurende de
contactperiode van 3 minuten zichtbaar nat blijft.

	
Veeg

de Vac-Pac met een pluisvrije doek bevochtigd met steriel water af om alle
overgebleven desinfectiemiddel te verwijderen. Droog de Vac-Pac af met een
pluisvrije doek en laat deze aan de lucht drogen.

	
U

kunt de Vac-Pac ook aan de hand van een Super Sani-Cloth® desinfecteren,
waarbij u ervoor zorgt dat deze gedurende 3 minuten zichtbaar nat blijft. Er kan
extra desinfectiemiddel worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het product
gedurende de contactperiode van 3 minuten zichtbaar nat blijft.

	
Veeg

de Vac-Pac met een pluisvrije doek bevochtigd met steriel water af om alle
overgebleven desinfectiemiddel te verwijderen. Droog de Vac-Pac af met een
pluisvrije doek en laat deze aan de lucht drogen.
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Vac-Pacs opslaan
Benodigde artikelen:
 5-in-1-connector
 Zuigslang
	Vacuümbron (bijvoorbeeld een standaard wandafzuiging, aspiratiepomp of
vacuümhandpomp)
Afbeelding 11 De Vac-Pac alvorens deze op te slaan afzuigen totdat deze stevig is
Zuig de lucht uit de Vac-Pac af
alvorens deze op te slaan.

Op de volgende wijze bereidt u de Vac-Pac op opslag voor:

LET OP



OPMERKING

Zuig de lucht uit de Vac-Pac en plaats de dop op het ventiel alvorens de Vac-Pac op te slaan.
Als de Vac-Pac binnen 24 uur weer zacht wordt, bevat deze waarschijnlijk een lek en moet de
Vac-Pac voorafgaand aan gebruik worden gerepareerd.

De Vac-Pacs kunnen indien deze lang worden opgeslagen wat stevigheid verliezen vanwege een
minuscule luchtlekkage die de normale werking van de Vac-Pacs niet aantast.

1 Reinig de Vac-Pac.
2	Knijp het ventiel in om de Vac-Pac zachter te maken en verspreid de balletjes

vervolgens zo dat deze een gelijkmatige laag vormen.

3	Zuig de Vac-Pac af tot deze stevig wordt en de balletjes compact op elkaar gedrukt

zijn.

4	Koppel de 5-in-1-connector en afzuigleiding van het ventiel los en plaats de dop

erop.

5	Plaats de Vac-Pac in de opslag. Bevestig dat de Vac-Pac na 24 uur nog steeds

stevig is; als deze zachter is geworden, kan deze een lek bevatten (raadpleeg
Vac-Pacs repareren).

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Vac-Pacs repareren
Als de Vac-Pacs vaak worden gebruikt of onjuist worden onderhouden, kunnen
lekkages door perforaties in het oppervlak, scheuren op de naden of slijtage aan
het ventiel ontstaan. In het geval van kleine perforaties verliest de Vac-Pac over het
algemeen wat stevigheid na verloop van tijd, terwijl grotere gaten ervoor kunnen
zorgen dat de Vac-Pac zodra de afzuigleiding wordt losgekoppeld direct zacht wordt.
Benodigde artikelen:


5-in-1-connector



Zuigslang

	
Vacuümbron

(bijvoorbeeld een standaard wandafzuiging, aspiratiepomp of
vacuümhandpomp)



Olympic Vac-Pac patchset met labelapplicatiegladstrijker (raadpleeg de bestelinformatie)



Twee schone handdoeken of doeken



Isopropylalcohol of terpentine



Stevige vlakke ondergrond, zoals een boek

Op de volgende wijze bepaalt u of er een lek is:
1	
Zuig de Vac-Pac af tot deze stevig wordt, koppel de 5-in-1-connector en afzuigleiding los
en plaats de dop op het ventiel.
2	
Wacht 24 uur en inspecteer de Vac-Pac vervolgens visueel. Als de Vac-Pac zachter is,
bevat deze waarschijnlijk een lek.



OPMERKING

Als er een gaatje zichtbaar is, volgt u de onderstaande procedure om het te dichten. Bel als dit
niet het geval is de Vac-Pac afdeling om een vervanging te bespreken.

Op de volgende wijze repareert u een zichtbaar lek:
 Probeer Vac-Pacs niet met tape te repareren; gebruik uitsluitend reparatiepatches van Olympic.
 Probeer de Vac-Pacs nooit onder de volgende omstandigheden te repareren of gebruiken om letsel
LET OP



OPMERKING

van de patiënt te voorkomen en de effectiviteit van de Vac-Pac te behouden: een lekkend ventiel of
gaten/scheuren die groter zijn dan 2,54 cm (1 inch), zich binnen 5 cm (2 inch) van het ventiel of rond
de ventielranden bevinden, of die zich op een naad bevinden.
 Vervang Vac-Pacs die ouder zijn dan twee jaar en meerdere keren per week zijn gebruikt, waarop
vaker dan één keer een reparatiepatch aangebracht is of die onherstelbaar beschadigd zijn om ervoor
te zorgen dat uw Vac-Pac zich in een optimale staat bevindt en eventuele problemen en reparaties te
voorkomen.
Op de volgende wijze zorgt u ervoor dat de reparatiepatch optimaal blijft plakken:
Breng de reparatiepatch in een omgeving op kamertemperatuur (dat wil zeggen 18-29 °C/65-85 °F) op
de Vac-Pac aan.
 Zorg ervoor dat de oppervlakken van de Vac-Pac en reparatiepatch schoon en droog zijn.
	
Maak gebruik van een stabiele vacuümbron om de Vac-Pac stevig te houden terwijl u de patch
aanbrengt.
 Zorg ervoor dat Vac-Pac en reparatiepatch volledig met elkaar contact maken en er geen luchtbellen
tussen zitten.


1

 aak een gebied van 25,8 cm² (4 inch²) rondom het lek schoon met isopropylalcohol of
M
terpentine en maak het gebied vervolgens grondig droog.

2	
Plaats de Vac-Pac op een vlak oppervlak en verdeel de Vac-Pac balletjes gelijkmatig.
3

16

 ebruik een stevig, vlak oppervlak, zoals een boek, om het gebied waarop de patch moet
G
worden geplakt verder vlak te maken. Zuig de Vac-Pac vervolgens af, waarbij u het boek
op zijn plek en de aanzuigbron aangesloten houdt.

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding

Vac-Pac wegwerpbare hoezen aanbrengen

4 Haal het boek weg, verwijder de achterzijde van de reparatiepatch en centreer de patch
boven het lek. Begin vervolgens bij één uiteinde met het gladstrijken van de over het lek
van de Vac-Pac aangebrachte patch, waarbij u alle luchtbellen verwijdert.
5

 ebruik de labelapplicatiegladstrijker om de reparatiepatch stevig richting de randen
G
glad te strijken totdat de patch de enigszins bobbelige oppervlaktetextuur van de Vac-Pac
aanneemt. De reparatiepatch mag niet plakkerig aanvoelen.

6

 ls de patch op de juiste plaats aangebracht is, koppelt u de aanzuigleiding los en plaatst
A
u de dop op het ventiel zodat de Vac-Pac stevig blijft.

7	
Laat de Vac-Pac ten minste 24 uur in deze stevige staat zodat de patch goed kan
aanhechten. Als de patch zich goed gehecht heeft, behoudt de Vac-Pac zijn stevigheid
en vorm. Als de Vac-Pac niet kan worden gerepareerd, neemt u contact op met Natus
Medical of uw lokale Vac-Pac distributeur.
Afbeelding 12

Een Patch op de Vac-Pac aanbrengen

stap 4 – de patch plaatsen

stap 5 – de patch gladstrijken

Vac-Pac wegwerpbare hoezen aanbrengen
Als u gebruikmaakt van Vac-Pac wegwerpbare hoezen, moet u na elk patiëntgebruik een nieuwe
hoes aanbrengen.
Op de volgende wijze brengt u een Vac-Pac wegwerpbare hoes aan:
1	
Plaats zowel de Vac-Pac als de Vac-Pac wegwerpbare hoes op een vlak oppervlak zoals
weergegeven in afbeelding 13.
Afbeelding 13 De Vac-Pac en Vac-Pac wegwerpbare hoes plaatsen
Vac-Pac
wegwerpbare hoes

2

Vac-Pac

 laats beide zijden van de Vac-Pac in de Vac-Pac wegwerpbare hoes zoals weergegeven
P
in afbeelding 14.

Afbeelding 14 De Vac-Pac in de Vac-Pac wegwerpbare hoes plaatsen

Vac-Pac wegwerpbare
hoes

OLYMPIC VAC-PAC gebruikershandleiding
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Vac-Pac wegwerpbare hoezen aanbrengen

3	Strijk de Vac-Pac en Vac-Pac wegwerpbare hoes glad en zorg ervoor dat het

ventiel uit de opening steekt zoals afgebeeld in afbeelding 16.

Afbeelding 15 De Vac-Pac en Vac-Pac wegwerpbare hoes gladstrijken
Uit opening
stekend ventiel

 fbeelding 16 geeft de om een Vac-Pac aangebrachte Vac-Pac wegwerpbare hoes
A
weer.
Afbeelding 16 Vac-Pac met Vac-Pac wegwerpbare hoes
Vac-Pac in Vac-Pac
wegwerpbare hoes

Vac-Pac wegwerpbare hoes
Vac-Pac ventiel

18
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Specificaties


Buitenste laag: Polyvinylchloridelaag (PVC)
20 millimeter



Ventiel: Witte PVC



Balletjes aan binnenkant: Geëxpandeerd polystyreen
(Styrofoam), 0,023-0,047 mm



Wegwerpbare hoezen: Niet-geweven polypropyleen
met een voering van polyester

Opmerking: Vac-Pacs zijn niet vervaardigd van latex van
natuurlijk rubber.

Reparatieonderdelen
Patchset ...............................................

301350-T509

Omgeving


Bedrijf:



Transport/opslag:

301350-K509

Omvat een labelapplicatiegladstrijker, reparatiepatch, plug en
5-in-1-connector.

Alleen patch............................................

301350-509

5-in-1-connector.......................................

100197-01

Ventielplug, vervangend onderdeel......

300932-503

Reparaties
Geperforeerde Vac-Pacs moeten mogelijk met een
patch worden geplakt. Repareer een Vac-Pac slechts
één keer met een patch. Raadpleeg de patchsets
hierboven.

65-85 °F
70-106 kPa
-40-158 °F
50-106 kPa

Garantie
Eén jaar garantie op alle fabricagefouten.



Omvat een reparatiepatch, plug en 5-in-1-connector

Patchset ...............................................

18-29 °C
10%-95%
-40-70 °C
10%-100%



Nalevingsnormen
ISO 10993-1:2018 Biologische evaluatie van
medische hulpmiddelen - Deel 1: Evaluatie en
testen binnen een risicomanagementproces

ASTM D4169-16 Standard Practice for
Performance Testing of Shipping Containers
and Systems for Vibration (Standaardpraktijk
voor prestatietesten van transportcontainers en
systemen)

Afvoer product
De Vac-Pac oppervlakken en ventielen zijn
vervaardigd van PVC; de balletjes aan de binnenkant
zijn vervaardigd van polystyreen. Volg de lokaal
geldende voorschriften en bepalingen voor de afvoer.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Natus
Medical of uw lokale Olympic Vac-Pac distributeur.
Raadpleeg de Natus-website voor een elektronisch
exemplaar van dit document.
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Tabel 3

Maten en afmetingen Vac-Pac
Afmetingen*

Maat

Metrisch

Vorm

Engels

11

51611

40,6 × 30,5 cm

16 × 12 inch

Kleine 'U'

23

51623

45,7 × 50,8 cm

18 × 20 inch

Kleine 'U' aan 18 inch zijde, klein

30

51630

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 28,7 inch zijde, gemiddeld

31

51631

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 38,7 inch zijde, groot

32

51632

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 46,7 inch zijde, extra groot

35

51635

87,6 × 71,1 cm

34,5 × 28 inch

T-vorm/flappen

40

51640

76,2 × 193,1 cm

30 × 76 inch

Grote rechthoek

*Afmetingen (breedte x lengte) van samengedrukte Vac-Pac. De diepte is afhankelijk van de
positionering en de samendrukking van de balletjes.

Maat 11

Maat 30

Maat 23

Maat 31

Maat 32

Maat 35

Tabel 4

Maat 40

Maten en afmetingen Vac-Pac wegwerpbare hoezen
Maat

(Aantal)

Afmetingen
Metrisch

Vorm

Engels

30

VPC30 (30 in doos)

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 28,7 inch zijde, gemiddeld

31

VPC31 (30 in doos)

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 38,7 inch zijde, groot

32

VPC32 (30 in doos)

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5 inch

Kleine 'U' aan 46,7 inch zijde, extra groot

40

VPC40 (15 in doos)

76,2 × 193,1 cm

30 × 76 inch

Grote rechthoek

Opmerking: Vac Pac wegwerpbare hoezen zijn niet verkrijgbaar in maat 11, 23 en 35.
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