Otimização da prática anestésica

NoPressTM
Indicações e instruções de uso
Indicações
O NoPress foi criado para impedir que pressão seja aplicada nos olhos de um paciente durante anestesia geral quando o
local da cirurgia é na parte superior do corpo, o paciente está em posição supina ou lateral, ou se houver qualquer outra
razão que possa aumentar a pressão externa sendo aplicada no rosto.
Avisos
O NoPress foi criado apenas para evitar a pressão que pode ser "rotineiramente" aplicada sobre os olhos do paciente
em um ambiente cirúrgico. O NoPress deve ser colocado sobre as órbitas ósseas do paciente e não nos tecidos
moles contidos dentro das órbitas.
O NoPress NÃO deve ser usado em pacientes na posição prona. Quando o rosto de um paciente na posição prona
estiver apoiado em alguns tipos de suporte de cabeça para posição prona, a pressão aplicada nas bordas do NoPress
pode aumentar dramaticamente.
Não coloque o NoPress em pele ferida, frágil, irritada ou atópica.
Não o utilize se a embalagem estiver danificada.
Instruções de uso
O NoPress deve ser colocado após as vias respiratórias do paciente terem sido preservadas e as pálpebras protegidas
e fechadas com segurança.
O NoPress deve ser colocado antes do início de qualquer ação que envolva aumento de riscos de trauma do globo
ocular ou periocular, por exemplo, preparação do ambiente cirúrgico, aplicação de campos cirúrgicos ou dispositivos de
posicionamento.
Remova o NoPress antes de acordar o paciente para evitar o risco de desconforto.
Etapas de aplicação:
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O rosto do paciente deve estar limpo e seco.
Remova o NoPress da embalagem. Verifique visualmente se o NoPress apresenta algum dano ou defeito nos
componentes da espuma ou do protetor.
Remova a folha de suporte branca usando as abas antiaderentes.
O protetor transparente deve estar afastado do rosto do paciente.
Segure ambos os lados do NoPress sem tocar na cola sob a superfície.
Enquanto estiver em pé e atrás do paciente em posição supina, leve o NoPress até o rosto do paciente para ser
colocado nas bordas orbitais ósseas.
Uma vez posicionado, aplique uma pressão uniforme em torno da borda externa do protetor transparente para
comprimir a espuma subjacente momentaneamente. Isso garante conformidade e aderência ideais do NoPress ao
rosto do paciente.
Verificação para garantir que nenhuma pressão está sendo aplicada sobre os olhos do paciente durante a cirurgia,
deve fazer parte da rotina de cuidados anestésicos. Se houver acesso ao rosto do paciente durante a cirurgia, o
protetor transparente permite que o usuário avalie isso visualmente.
Para remover, descole delicadamente o NoPress de ambas as bordas por alguns segundos. A velocidade
de remoção dependerá do tipo de pele, idade e estado de saúde do paciente.
Descarte o NoPress em recipiente de lixo comum.
O NoPress é não-estéril e para uso de um único paciente.
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