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مزايا جهاز EZ-IO

مزايا موقع عظم العضد الداني

• •معدل مضاعفات خطيرة <%1
• •يحقق الوصول الوعائي باستخدام التخدير والتدفق الجيد خالل  90ثانية
3
• •معدل نجاح في الوصول من المحاولة األولى %97
• •يمكن وضعه بواسطة أي مقدم رعاية صحية مؤهل
4
• •ال يتطلب أي معدات أو موارد إضافية

• •متوسط معدالت تدفق  5لتر/ساعة
6
• • 3ثوان للوصول إلى القلب باألدوية/السوائل
5
• •األلم الناتج عن اإلدخال والتسريب أقل
5
• •الحاجة إلى أدوية أقل لمعالجة األلم
• •لم يتم اإلبالغ عن متالزمة الحيز بسبب وضع جهاز الحقن
داخل العظم ()IO
5
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ضع يد المريض على البطن (مع تقريب الكوع وتدوير عظم العضد
إلى الداخل).

2

ضع راحة يدك على كتف المريض من األمام.

ضع الجانب الزندي إلحدى اليدين بشكل عمودي على اإلبط .ضع
الجانب الزندي لليد المقابلة على طول خط الوسط للذراع العلوي
بشكل جانبي.

•المنطقة التي تشعر بأنها "كروية"تحت راحة يدك تكون هي المنطقة
العامة المستهدفة.
•يجب أن تكون قادراً على الشعور بهذه الكرة ،حتى مع المرضى
البدناء ،عن طريق الضغط بعمق.
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ضع إصبعي اإلبهام معا ً على الذراع .يحدد هذا الخط الرأسي لإلدخال
على عظم العضد الداني.
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جس بعمق بينما تحرك يديك ألعلى إلى العنق الجراحي.
•سوف تشعر وكأنها كرة جولف فوق ركام – الموضع الذي تلتقي
فيه "الكرة مع الركام" هي العنق الجراحي.
ويكون موضع اإلدخال على الجانب األكثر بروزاً من الحديبة الكبيرة،
من  1إلى  2سم أعلى العنق الجراحي.
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وجه سن طقم اإلبرة
بزاوية  45إلى السطح
الداخلي والخلفي اإلنسي.

نعم

ال
الصفيحة المشاشية
(صفيحة النمو)

تعد  Teleflexو Arrowو EZ-IOو Vidacareعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Teleflex Incorporatedأو الشركات التابعة لها .قد تشمل المضاعفات
المحتملة العدوى الموضعية أو المجموعية والورم الدموي والتسربات أو غيرها من المضاعفات المرتبطة بإدخال األجهزة المعقمة عن طريق الجلد .ال تهدف هذه المواد إلى أن تكون بديالً
للتعليم والتدريب الطبي المناسبين وينبغي أن تستخدم كمادة مساعدة بجانب معلومات أكثر تفصيالً حول االستخدام السليم للمنتج .اتصل على أحد األخصائيين الطبيين في  Teleflexلطرح
أي أسئلة تفصيلية تتعلق بإدخال المنتج وصيانته وإخراجه ولمعرفة أي معلومات أخرى بشأن التعليم الطبي94 07 76 - 00 00 AR • REV A • MC/PDF • 09 17 PDF .
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