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Refnr.  SO04800       Opblaasbaar positioneringskussen 
 

                                         
 
 
 
 
 
Beschrijving: 
Dit opblaasbaar positioneringskussen is ontworpen om de schouder van de patiënt te 
ondersteunen tijdens chirurgische of medische procedures en onderzoeken. 
Het kussen kan handmatig worden aangepast en zorgt voor een uniforme gewichtsverdeling 
en een aanzienlijke verbetering van het comfort van de patiënt. 
Patiënten kunnen snel, eenvoudig, ergonomisch, hygiënisch en veilig worden opgetild en 
gedraaid. 
Het kussen is nuttig tijdens totale heupprothese, thoracotomie, schouderartroscopie en 
nierchirurgie. Het wordt aanbevolen voor gebruik bij licht verdoofde patiënten met epidurale 
anesthesie en patiënten die langdurige interventies ondergaan. 
 
 
TECHNISCHE KENMERKEN: 
Materiaal: Volledig gemaakt van nylon-polyurethaan. 
Afmeting: 63x25 cm 
Opgeblazen maat: 60x23x15cm 
Doorlaatbaar voor röntgenstralen. Latex vrij. 
 
 
 
 
 
 
 



GEBRUIKSAANWIJZING: 
 

1. Nadat de patiënt in positie op de operatietafel is geplaatst, plaatst u het 
positioneringskussen onder het bovenlichaam van de patiënt, in de oksel of ter hoogte 
van de baarmoederhals, afhankelijk van het type operatie dat moet worden 
uitgevoerd. 

2. Voor maximale schouderlift moet de bovenkant zo dicht mogelijk bij de oksel zijn. Als 
het cervicale / schildkliergedeelte moet worden blootgelegd, plaatst u het 
positioneringskussen centraal bij het hoofd / nek / schouders. In het geval van 
operaties van de buik plaatst u het positioneringskussen in de dorsale holte op lumbaal 
niveau. 

3. Zorg ervoor dat de slang naar achteren wijst, weg van de patiënt. 
4. Draai de kraan naar de stand "INFLATE" en blaas het positioneringskussen op door in 

de handpomp te knijpen. 
5.  Blaas op totdat het gewenste gebied volledig is opgeblazen. Om de juiste     

              positie te controleren, gaat u met uw hand tussen het gebied en de operatietafel.  
   6.    Draai de afsluitkraan naar de stand "HOLD AIR" wanneer het gewenste niveau is  
              bereikt. 

7. Controleer uw bloeddruk opnieuw zo vaak als nodig is tijdens de procedure. Als de     
patiënt ongemak voelt, past u het positioneringskussen opnieuw aan of blaast u het 
opnieuw op. Als er sprake is van overmatige druk, gebruik dan de stand "DEFLATE" om 
de lucht langzaam te laten ontsnappen. 

8. Op het eind van de procedure schuift u de patiënt van het positioneringskussen af in en 
laat u het positioneringskussen opgeblazen. 

 
 
ONDERHOUD: 
 
Het luchtpositioneringskussen is eenvoudig te reinigen met: 
- mild schoonmaakmiddel of 70% isopropylalcohol op een licht vochtige doek/handdoek. 
- desinfecterende doekjes 
- 0,5% bleekoplossing op een licht vochtige doek/handdoek 
Laat het positioneringskussen volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt. 
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