
• Apsaugo nuo hipotermijos chirurginės interven-
cijos metu, taip pat prieš ir po

• Apkloto viršutinę ir apatinę dalis galima lengvai 
atskirti ir vėl sujungti velcro sistema ir pritaikyti 
skirtingoms chirurginių pacientų pozicijoms

BARRIER® EasyWarm®+ 

Vienkartinis, šildantis apklotas

• Apklotas pradeda šildyti iškart, tik atidarius 
pakuotę

• Veikia be papildomos įrangos

Apklotas BARRIER® Easywarm+® naudojimui tinkamą temperatūrą pasiekia per 30 minučių ir ją 
išlaiko iki 10 valandų.



1. Atidarykite pakuotę ties tam 
skirta vieta, esančia viršutiniame 
kairiajame pakuotės kampe. 
Išimkite apklotą iš apsauginės 
išorinės pakuotės, kad BARRIER® 
EasyWarm®+ galėtų paveikti oras.

2. Atidarykite ir pilnai išlankstykite 
BARRIER EasyWarm+ taip, kad 
apklotas nebūtų užklotas pats ant 
savęs. Apklotas sąveikaudamas su 
oru pasiekia reikiamą temperatūrą 
vidutiniškai per 30 minučių ir išlaiko 
ją iki 10 valandų.

3. EasyWarm+ užklokite taip, 
kad šildančios pagalvėlės būtų 
nukreiptos į viršų ir balta apkloto 
pusė būtų ant paciento.

4. Prieš operaciją, po operacijos ir 
plaštakų/rankų/galvos chirurginių 
intervencijų metu BARRIER 
EasyWarm+ užklokite ant viso kūno.

Naudojimo instrukcijos

5. Apatinės abdominalinės ir 
apatinių galūnių chirurginės 
intervencijos metu atskirkite 
BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir 
užklokite viršutinę dalį ant rankų ir 
krūtinės.

6. Viršutinės kūno dalies chirurginių 
intervencijų metu atskirkite 
BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis ir 
apatinę užklokite ant klubų ir kojų.

7. Abdominalinės chirurginės 
intervencijos metu atskirkite 
BARRIER EasyWarm+ į dvi dalis, 
viršutinę užklokite ant rankų ir 
krūtinės, o apatinę dalį užklokite ant 
klubų ir kojų.

8. Apkloto viršutinė ir apatinė dalys 
gali būti lengvai atskirtos ir vėl 
sujungtos su velcro sistema. Apatinė 
dalis gali būti padalinta į papildomas 
dvi dalis, perskiriant ties pažymėta 
linija. Dėl šių savybių apklotą galima 
pritaikyti skirtingoms paciento 
pozicijoms.

Kaip naudoti
• Naudojamas su sveikatos priežiūros specialisto priežiūra

• Šildančios pagalvėlės turi būti nukreiptos į viršų, apkloto balta pusė į 
pacientą. Neužlenkite apkloto ant jo paties

• Ant apkloto nedėti papildomo svorio ir spaudimo, taip pat ir medicininių 
instrumentų

• Anestezuotos paciento galūnės neturi būti dedamos ant apkloto

• Reguliariai stebėti odos reakciją pagal gydymo įstaigos nustatytas 
procedūras

• Tik suaugusiems

Atsargumo priemonės
• Nenaudoti pacientams, turintiems sunkių periferinės (taip pat ir odos) 

kraujotakos sutrikimų

• Nenaudoti apkloto hiperbarinei medicinai

Produkto Nr. Aprašymas

629910 BARRIER EasyWarm+ aktyvus autonomiškai šildantis apklotas
Produktas: 12 oro suaktyvinamų šildančių pagalvėlių (13cmx10cm), integruotų į kišenes, esančias išorinėje pusėje. Apkloto matmenys 
110/150cx 200 cm.
Sudėtis: keletas sluoksnių SMS (polipropileno). Apkloto sluoksniai ir kišenės yra kartu susiųti su poliesterio/medvilnės siūlais. 
Šildančios pagalvėlės yra pagamintos iš orui pralaidžių maišelių, kuriuose yra aktyvi anglis, molis, druska, vanduo ir geležies milteliai.
Pakuotė: Vakuuminis įpakavimas į orui nepralaidų polimero maišą. Polimero maišai yra supakuoti į apsaugines pakuotes ir į 
transportinę dėžę.
TRP: 7 vnt.



Abdominalinė chirurgija Laparoskopinė chirurgija  Kelio chirurgija

Pečių chirurgija Pečių chirurgija Nugaros chirurgija

Urologinė/ginekologinė chirurgija Urologinė/ginekologinė chirurgija Urologinė/ginekologinė chirurgija     

 

Klubų chirurgija Klubų chirurgija ENT chirurgija

Chirurginės paciento pozicijos

Apklotas BARRIER EasyWarm+ yra sukurtas taip, kad būtų lankstus ir tiktų skirtingoms chirurginėms 
intervencijoms. Žemiau pateikti galimi apkloto panaudojimo būdai dažniausiai atliekamų chirurginių 
intervencijų metu.



Daugiau informacijos www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care, J. Galvydžio g. 3, 08236 Vilnius. Tel. +370 52 745 837. Mob. tel. +370 685 86850.

Mölnlycke Health Care, BARRIER® ir EasyWarm®+ pavadinimai ir logotipai yra globaliai registruoti  
prekių ženklai ir priklauso Mölnlycke Health Care kompanijų grupei.
© 2012 Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.
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