Στρϊματα Κατάκλιςθσ
Το Πρόβλημα


Τα περιςςότερα ςυςτιματα εφαρμογισ εναλλαςςόμενθσ πίεςθσ αντιμετωπίηουν το κζμα τθσ εφαρμοηόμενθσ
πίεςθσ από το ςτρϊμα ςτον αςκενι με επιτυχία, αλλά λίγα λαμβάνουν υπόψθ τον παράγοντα τθσ διάτμθςθσ
και τθσ τριβισ ο οποίοσ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν βλάβθ των ιςτϊν και τθν ανάπτυξθ των κατακλίςεων.



Τα ςυμβατικά αεροςτρϊματα χρθςιμοποιοφν απλϊσ κυλινδρικό ςχεδιαςμό κυψελϊν που εφαρμόηουν
υψθλζσ εςωτερικζσ πιζςεισ ςτον αςκενι και δεν του επιτρζπουν τθν βφκιςι του ςε αυτό.



Η ζλλειψθ ειδικοφ ςχεδιαςμοφ των ςυμβατικϊν αεροςτρωμάτων ςτισ κυψζλεσ υποςτιριξθσ του αςκενοφσ
όπωσ το μζγεκοσ, το ςχιμα, ο κενόσ χϊροσ μεταξφ τουσ, τι υλικό καταςκευισ, το φψοσ τουσ, ςθμαίνει ότι
ςπάνια είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν με επιτυχία όλα τα άλλα ηθτιματα που εμπλζκονται ςτθν
αποτελεςματικι διαχείριςθ των κατακλίςεων όπωσ η διάτμηςη και η τριβή.

1.

Η λφςη
Σφγχρονησ τεχνολογίασ
θεραπεία.

με κλινικά αποδεδειγμζνη μζγιςτη ανακοφφιςη από την πίεςη για βζλτιςτη

Η λειτουργία Εναλλαςςόμενθσ Χαμθλισ Πίεςθσ με Τεχνολογία Quattro Therapy™ (1 in 4 cell cycle) προςφζρει
μία κλινικά αποδεδειγμζνθ, μζγιςτθ ανακοφφιςθ από τθν πίεςθ, χαμθλότερεσ πιζςεισ επαφισ και βζλτιςτθ
άνεςθ ςτον αςκενι.

1 in 4 cell cycle
Σε αντίκεςθ με τα ςυμβατικά ςυςτιματα κφκλου μεταβλθτισ πίεςθσ (1 in 2 cell cycle) ι (1 in 3 cell cycle), ζνα
από τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του τρόπου λειτουργίασ του αεροςτρϊματοσ τθσ ςειράσ Quattro του
οίκου Talley Medical –Αγγλίασ είναι το μοναδικό ςφςτθμα κφκλου μεταβλθτισ πίεςθσ αζρα (1 in 4 cell cycle).
Αυτό επιτρζπει το 75% του ςϊματοσ του αςκενι να ςτθρίηεται επί του ςτρϊματοσ ενϊ το 25% να μθν δζχεται
πίεςθ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωςθ του μζςου όρου τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του αςκενι που
δζχεται τθν πίεςθ από το αερόςτρωμα, παρζχοντασ ταυτόχρονα και ζνα υψθλότερο επίπεδο άνεςθσ ςε
ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά ςυςτιματα κφκλου μεταβλθτισ πίεςθσ (1 in 2 cell cycle) ι (1 in 3 cell cycle).
Επίςθσ θ καταλλθλότθτα μιασ επιφάνειασ κατάκλιςθσ τόςο για τθν πρόλθψθ όςο και για τθν κεραπεία των
κατακλίςεων, με γνϊμονα τθν αςφάλεια του αςκενοφσ, κα πρζπει να αποδεικνφεται με ςχετικζσ μελζτεσ,
ϊςτε να εξυπθρετοφν πράγματι τον ςκοπό για το οποίο προορίηεται.
Επιπλζον θ Εκνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι Ελκϊν Πίεςθσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν (NEQUAP) κατανοϊντασ
τθν ανάγκθ δθμιουργίασ μιασ ενιαίασ ορολογίασ, μεκόδων δοκιμϊν και προτφπων αναφοράσ ϊςτε να είναι
δυνατι θ ςφγκριςθ διαφόρων επιφανειϊν κατάκλιςθσ, ςυντόνιςε νζεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ (S3i Test
Protocol) ϊςτε:
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Οι μζκοδοι δοκιμϊν και τα πρότυπα αναφοράσ να βελτιϊςουν τθ διαδικαςία επιλογισ και προμικειασ.



Οι κλινικοί ιατροί, αςκενείσ και άλλοι χριςτεσ να ωφελθκοφν από τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν για
τα προϊόντα και των δεδομζνων δοκιμϊν με ςυνεπι τρόπο.



Τα πρότυπα να χρθςιμεφςουν ωσ οδθγόσ ανάπτυξθσ προϊόντων για τουσ καταςκευαςτζσ που
ενιςχφςουν τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ.



Τα προτεινόμενα από τθν εταιρεία μασ ςτρϊματα κατάκλιςθσ διακζτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ
και εναρμονίηονται με τισ νζεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ. Είναι κλινικά αποδεδειγμζνα κατάλλθλα για
πρόλθψθ και τθν κεραπεία κατακλίςεων, με εξαιρετικά χαμθλό δείκτθ Ανακοφφιςθσ Πίεςθσ (Pressure
1
Relief Index) κατά τθν διάρκεια του κφκλου λειτουργίασ. (Βλ. S3i Test Protocol )

κα
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http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/support-surface-standards-initiative-s3i



Πλιρωσ αυτόματθ τεχνολογία ρφκμιςθσ τθσ εφαρμοηόμενθσ πίεςθσ AUTOsupport™

Η τεχνολογία AUTOsupport™ ρυκμίηει αυτόματα τθν πίεςθ ςτο εςωτερικό κάκε μίασ εκ των κυψελϊν κακ’
όλθ τθ διάρκεια του κφκλου εναλλαγισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ κεραπεία ςε ςχζςθ με το
βάροσ, τθν κίνθςθ και τθ κζςθ του αςκενι. Η εξιςορρόπθςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ πίεςθσ εντόσ των κυψελϊν
λαμβάνει μζροσ αυτομάτωσ ςε κάκε ςτάδιο του κφκλου εναλλαγισ τθσ πίεςθσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ
ακριβισ εφαρμοηόμενθ πίεςθ και κεραπεία ςτον αςκενι.
2.

Να ελαχιςτοποιεί τισ δυνάμεισ τριβήσ & διάτμηςησ


Τεχνολογία κυψελϊν αζρα TISSUEgard ™

Βάςει τθσ μοναδικισ πατενταριςμζνθσ ςχεδίαςθσ των κυψελϊν TISSUEgard ™ κάκε κυψζλθ διακζτει μία
πτυχωτι επιφάνεια προςδίνοντασ ζωσ και 15% επιπλζον επιφάνεια υποςτιριξθσ, επιτρζποντασ ςτον αςκενι
να βυκίηεται ςτο ςτρϊμα, εξαλείφοντασ κυριολεκτικά τισ δυνάμεισ τθσ πίεςθσ, τθσ διάτμθςθσ και τθσ τριβισ,
βαςικοί παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν καταςτροφι των ιςτϊν.
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Να είναι άνετο και ανεκτό ςτον αςθενή

 Η τεχνολογία Χαμθλισ Εναλλαςςόμενθσ Πίεςθσ Quattro Therapy™ (1 in 4 cell cycle) κατά την
λειτουργία εναλλαςςόμενθσ χαμθλισ πίεςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τον παρατεταμζνο χρόνο των 15 min
του κφκλου λειτουργίασ, εξαςφαλίηει ζνα υψθλότερο επίπεδο άνεςθσ ςτον αςκενι.



Όταν θ λειτουργία τθσ ςυνεχοφσ χαμθλισ πίεςθσ επιλεχκεί, θ εφαρμοηόμενθ πίεςθ εξιςορροπείται εντόσ
των κυψελϊν, επιτρζποντασ μεγαλφτερθ βφκιςθ του αςκενοφσ ςτθν επιφάνεια του ςτρϊματοσ, τθν
βζλτιςτθ κατανομι τθσ πίεςθσ και τθν βελτίωςθ τθσ άνεςθσ του αςκενοφσ.

 Η λειτουργία Confort Control επιτρζπει ςτον χριςτθ να προςαρμόςει τθν εφαρμοηόμενθ πίεςθ του
αεροςτρϊματοσ και ςτουσ δφο τρόπουσ εφαρμοηόμενθσ κεραπείασ (active και static mode) για αφξθςθ
τθσ άνεςθσ του αςκενοφσ.

 Η Τεχνολογία Ortho-differential support-ODS.TM λόγω του ειδικοφ ςχεδιαςμοφ (οι κυψζλεσ είναι
ςτενότερεσ προσ το κζντρο και φαρδφτερεσ προσ τα άκρα), προςφζρει μεγαλφτερο αίςκθμα αςφάλειασ
ςτουσ αςκενείσ.
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5.

Να δημιουργεί ζνα περιβάλλον ώςτε να μειώνεται ςτο ελάχιςτο η εφίδρωςη του αςθενή.
Με τθν λειτουργία “Low air loss” ο αζρασ απελευκερϊνεται και κυκλοφορεί κάτω από το κάλυμμα προσ τον
αςκενι. Αυτό βοθκάει ϊςτε να παραμείνει το δζρμα του αςκενοφσ ςτθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ςε
όςο το δυνατόν χαμθλότερο επίπεδο υγραςίασ.

Να προςφζρει ευκολία ςτην ιατρική και νοςηλευτική πράξη
Η απλι χριςθ του ςε ςυνδυαςμό με τα οπτικοακουςτικά ςυςτιματα ςυναγερμοφ και θ απεικόνιςι τουσ μζςω
τθσ LCD οκόνθσ,
Η πλιρωσ αυτόματθ τεχνολογία ρφκμιςθσ τθσ εφαρμοηόμενθσ πίεςθσ AUTOsupport™
Η λειτουργία Max. Inflation μζςω τθσ οποίασ πραγματοποιείται θ πλιρωςθ με αζρα του αεροςτρϊματοσ ςτθν
μζγιςτθ δυνατι πίεςθ, διάρκειασ 15 min περίπου, διευκολφνει το ζργο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςτθν
κακθμερινι φροντίδα και περιποίθςθ των αςκενϊν.
Η δυνατότθτα μεταφοράσ του αςκενι από ζνα τμιμα ςε ζνα άλλο, με διατιρθςθ του αζρα εντόσ των
κυψελϊν ζωσ και 12 ϊρεσ.

Άλλα Χαρακτηριςτικά



Λειτουργία Phase Flow™: Η μονάδα λειτουργεί
μόνο όταν απαιτείται με αποτζλεςμα τθν
τθσ κατανάλωςθσ ιςχφοσ και τισ λιγότερεσ απαιτιςεισ ςε κζματα επιςκευϊν.



Δυνατότητα Απολφμανςησ: Ολόκλθρο το ςτρϊμα μπορεί να απολυμανκεί κερμικά
πλυντιρια για τον αποτελεςματικό ζλεγχο των λοιμϊξεων.



Εργονομικόσ Σχεδιαςμόσ: Το ςτρϊμα διακζτει ιςχυροφσ ιμάντεσ ςτακεροποίθςθσ επί τθσ κλίνθσ και διαχείριςθσ
των καλωδίου τροφοδοςίασ. Η ςτιβαρι μονάδα ελζγχου διακζτει ενςωματωμζνθ λαβι μεταφοράσ και
ρυκμιηόμενα άγκιςτρα τοποκζτθςθσ επί τθσ κλίνθσ.

μείωςθ

ςε επαγγελματικά
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Δυνατότητα CPR: Απλι και αποτελεςματικι δυνατότθτα CPR μζςω μίασ ταχφτατθσ βαλβίδασ εκτόνωςθσ μζςω
τθσ οποίασ απομακρφνεται ο αζρασ από το ςτρϊμα.



Χαρακτηριςτικά καλφμματοσ: To κάλυμμα είναι
εφκολο
αεροδιαπερατό, με αδιάβροχεσ ςυγκολλθτικζσ ραφζσ.



Δυνατότητα αντικατάςταςησ μεμονωμζνα μίασ ι περιςςότερων κυψελϊν αζρα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.



Δυνατότητα κλειδϊματοσ των ρυκμίςεων από τον χριςτθ μζςω τθσ μονάδοσ ελζγχου ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ
ςωςτι εφαρμοηόμενθ κεραπεία.

6.

ςτον κακαριςμό, αδιάβροχο, διελαςτικό, και

Παράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν
Τα κριτιρια για τθν επιλογι ενόσ κατάλλθλου ςυςτιματοσ για κάκε αςκενι εξαρτϊνται από διάφορουσ
παράγοντεσ αλλά κα πρζπει να περιλαμβάνουν:









Τον βακμό αξιολόγθςθσ του κινδφνου του αςκενοφσ
Παρουςία μίασ κατάκλιςθσ και το ςτάδιό τθσ
Τθν κατάςταςθ του δζρματοσ του αςκενοφσ
Τθν γενικι κατάςταςθ του αςκενοφσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κινθτικότθτασ
Τον τφπο τθσ κλίνθσ που χρθςιμοποιεί
Τθν προτίμθςθ του αςκενοφσ
Τθ διακεςιμότθτα εξοπλιςμοφ
Τθν τοπικι πολιτικι
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