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De kracht van perslucht
in de operatiekamer
Positioneren en verplaatsen met perslucht.
Ergotrics is gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen
van patiënten met perslucht. Wij ontwerpen en produceren
opblaasbare hulpmiddelen die patiënten snel, eenvoudig,
ergonomisch, hygiënisch en veilig kunnen kantelen en verplaatsen.
Al onze productinnovaties zijn gebaseerd op een grondige
kennis van de anatomie en de fysiologie. Zo brengen we betere
en meer hygiënische zorg voor patiënten en verbeteren we de
werkomstandigheden en efficiëntie voor gezondheidswerkers.
Voor een veilige en gemakkelijke proning procedure en een
optimale buikligging voor de ingreep, stellen wij volgende
producten voor:

01 HUMMINGBIRD
Een speciaal ontworpen luchtpistool voor
toepassing in de medische wereld
Zorgt voor een veilig gebruik van 4-6 bar
medische perslucht in de operatiekamer bij het
opblazen en leeg laten lopen van onze producten.
Compatibel met de persluchtaansluiting in de
operatiekamer (OK). Met de HMB kunt u zelf de
hardheid en hoogte van de kussens aanpassen
aan de unieke maten van de patiënt en specifieke
eisen van de ingreep (zowel voor als tijdens de
procedure).

02 IPS
Inflatable Prone Support (wegwerpbaar)
Het eerste opblaasbare positioneringskussen ter
wereld voor chirurgische ingrepen in buikligging. Elk
lichaam is uniek en daarom is de IPS beschikbaar in
de maten L (tot 150kg) en XL (tot 180kg).

03 IXS
Inflatable Support for multiple applications
(wegwerpbaar)
IxS-sickle

De IxS is een opblaasbaar kussen voor eenmalig
gebruik dat breed toepasbaar is voor het heffen
en ondersteunen van de patiënt. Het medisch

IxS-rectangular

personeel kan zelf de vorm en grootte kiezen die
het bet past bij de procedure en de patiënt. De IxS
kan onder meer gebruikt worden voor opheffen
van de thorax bij genupectoraal (salaam)-houding,
een tijdelijke “jackknife” tijdens open vasculaire
chirurgie (in hybride OK), het creëren van de
indirecte distractie tijdens een ALIF procedure, ...

04 IBO
Inflatable Board (herbruikbaar)
Het hulpmiddel bij uitstek voor het veilig en
gecontroleerd kantelen van patiënten. Een duidelijke
ergonomische vooruitgang in de ziekenhuiszorg.
De IBO is gegarandeerd voor minstens 50
toepassingen. De teller geeft de mogelijkheid om bij
te houden hoe vaak de IBO gebruikt is met behulp
van led lichtjes.

Met de IPS (Inflatable Prone Support) van Ergotrics
is het mogelijk veel sneller, hygienischer en
ergonomischer te werken. Zowel wanneer de patiënt in
buikligging wordt gelegd als tijdens
het positioneren zelf.
-Prof Robert Plugmacher, Universitätsklinikum Bonn
(Duitsland)

De ergonomische voordelen zijn duidelijk, maar wij
denken dat de optimale positionering ook resulteert in
minder bloedverlies en een duidelijker overzicht van
het operatiegebied. Wij onderzoeken dit momenteel
verder.
-Dr. Paul Depauw, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
(Nederland)

Voordelen
OPTIMALE POSITIONERING
Het IPS kussen is ontworpen als een spiegeling van
het menselijk skelet. Daardoor ondersteunt het het
ribrooster en het bekken, terwijl het de weke delen vrijlaat.
Dat reduceert de kans op huidbeschadiging, stuwing en
drukneuropathieën.
VERMINDERING VAN RUGBELASTING
Tilwerk van ziekenhuispersoneel wordt tot een minimum
beperkt: 100% van onze gebruikers zegt dat er geen
(40%) of minimale (60%) kracht nodig is om patiënten te
positioneren in buikligging. Zelfs met patiënten van meer
dan 100kg.
RÖNTGEN DOORLAATBAAR
De

Ergotrics

oplossingen

zijn

volledig

röntgen

doorlaatbaar, wat toepassingen met röntgenstralen
vergemakkelijkt.
OPTIMALE HYGIËNE
De positioneringskussens voor operaties in buikligging (IPS)
zijn eenmalig te gebruiken. Ze worden op de huid van de
patiënt gekleefd. Dit zorgt enerzijds voor een betere hygiëne
in de operatiekamer en anderzijds blijven de kussens op
de goede positie tijdens het draaien van de patiënt.

10 simpele stappen

STAP 1

Plaats de IBO (inflatable
board) op het bed.
Positioneer het soepele deel van de
IBO op de operatietafel.

STAP 2

Plaats de patiënt op de IBO
in rugligging.
Zorg ervoor dat de volledige romp
(thorax en abdomen) op de IBO ligt.

STAP 3

Spreid de armen van de patiënt.
Kleef de IPS (Inflatable Prone Support) op
de patiënt met het skelet (ribrooster en
bekkenkam) als referentie.
De slangen van de kussens worden naar de
navel afgeleid.
Kleef de ‘zijstrips’ strak op het lichaam van
de patiënt.

STAP 4

Leg de opblaas slangen en
kleppen op het bed naast
de patiënt.
Plaats de arm van de patiënt over
de slangen.
Kruis de enkels van de patiënt over
elkaar.

STAP 5

Blaas de IBO op.
Met behulp van de Hummingbird
wordt de IBO opgeblazen.
Het opblazen van de IBO brengt
de patiënt in zijligging.

STAP 6

Rol de patiënt voorzichtig
in buikligging.
Hang de IBO aan een haak, deze
loopt automatisch leeg.

STAP 7

Positioneer de patiënt.
Plaats de armen van de patiënt op de
armsteunen en maak de ‘zijstrips’ los.

P

Blaas eerst het thorax
kussen op.

T

STAP 8

Doe dit met extra aandacht voor de
positie van de nek van de patiënt.

1

STAP 9

2

Blaas dan het pelvic
kussen op.
Stop met opblazen als de kussens
maximaal gevuld zijn. Je hoort
hierbij een fluitsignaal.
De IPS kussens opblazen brengt
het lichaam van de patiënt in de
prone positie met vrijhangend
abdomen.

STAP 10

Opblazen en leeglaten.
Gebruik de hoorn van de Hummingbird
om de druk af te laten, indien gewenst.
Gebruik de neus van de Hummingbird
om de IPS op te blazen.
Na afloop van de procedure kunnen de
slangen worden doorgesneden om de
IPS leeg te laten lopen.
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CONTACT
Productinfo of demo aanvragen?
info@ergotrics.com
Meer info?
www.ergotrics.com

Toepassing in de
operatiekamer
Het omdraaien van patiënten van rugligging naar buikligging
(proning) blijft een technisch en ergonomisch lastige
handeling. Het correct positioneren van een patiënt op de
buik is uitermate belangrijk voor een goed verloop van de
operatie en het vermijden van postoperatieve complicaties bij
de patiënt.

