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Användningsområde
Produkt: AXiAL är hjälpmedlet vid röntgenundersökning av höften.
Användare: Vårdpersonal på sjukhus kan använda produkten vid röntgenundersökning
Användare/operatör: Sjukvårdspersonal/läkare på röntgenavdelning

Produktbeskrivning
Vid röntgen av höften avbildas höften från två olika projektioner, en frontal och en axial bild. Den axiella bilden
kräver att patienten tar upp det motsatta benet för att man skall kunna vinkla in strålfältet för att kunna ta en
bild på den aktuella höften. Om detta inte görs kommer bilden bli svår diagnostiserad och strålningen onödigt
hög vid bildtagningen.

AXiAL stativet är helt gjord i kolfiber vilket gör att ställningen inte kommer att ge några störande artefakter,
dessutom är AXiAL lätt för personalen att förflytta. AXiAL har tre höjdlägen så att man kan ha en bekväm
ställning för patienten då man böjer upp benet. Då Axial är helt gjord i kolfiber är den även lätt att tvätta av och
hålla AXiAL hygienisk!

Produktspecifikation
Produkt: AXiAL är hjälpmedlet vid röntgenundersökning av höften.
Benplatta: bredd 30 cm, djup 20 cm  Stativ: lägsta höjd 40 cm, högsta höjd 52 cm  Bottenplatta: bredd 37 cm, djup 30 cm
Artikel nr: KBFA1
Varukod: 9022 90 00 90
Tillverkare: KBF Röntgen Group AB
Material: Stativet är gjort helt i Kolfiber, benstödet är klätt i tvättbart tyg.

Summering
AXiAL är en medicinskteknisk produkt (CE-klass1) avsedd att användas av kvalificerad personal.
Användaren av denna produkt är ansvarig för att ha läst igenom och grundligt förstått all
tillhandahållen produktinformation. Uppmaningar genom all produktdokumentation har speciell
betydelse och kan delas in enligt följande:
VARNING

- innebär att risk finns för skada på patient eller användare

OBSERVERA - risk finns för skada på aktuell eller annan utrustning
NOTERA

- används för att påkalla uppmärksamhet till uppmaningar. Syftande till ett effektivare
och mer ändamålsenligt användande av utrustningen.
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Nedan följer en summering av samtliga VARNINGAR, OBSERVERA och NOTERA i denna
bruksanvisning.

VARNINGAR
VARNING
Vid en felaktig applicering av AXiAL
kan denna ev. klämma
patienten/personal.

VARNING
Fel applicering av AXiAL kan
innebära en påverkan av
undersökning.
VARNING
Kanterna på AXiAL, dessa kan ev.
rispa/skada patienten/personal vid
kontakt.

OBSERVERA
OBSERVERA
Iakttag noggrannhet vid hantering av
AXiAL. Kolfibret och tyg kan skadas
vid oaktsam hantering.

NOTERA
NOTERA
Iakttag noggrannhet vid destruering
av AXiAL. Produkten innehåller
kolfiber och tyg.

NOTERA
Kantern på AXiAL kan synas på bild
om AXiAL palceras i bildfält.

NOTERA
AXiAL innehåller material av kolfiber
och tyg samt att vissa delar är
avsedda att kunna röra sig. Detta
innebär med tiden ett normalt
åldrande och förslitning av
materialet.
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Instruktioner för användare
Före all användning: tillse att utrustningen inte är skadad och rengjord ur hygiensynpunkt.
1.
2.
3.
4.

Placera patienten på röntgenbordet eller i säng.
Placera AXiAL antigen på röntgenbordet eller i sängen.
Ställ in stödet i önskad höjd.
Placera därefter den önskade extremiteten på AXiAL och ställ in projektionen enligt Er kliniks
Metodbok.
5. BLÄNDA IN!
6. Exponera.

Underhåll
AXiAL skall ytdesinficeras med sprit efter användning. Lämpliga intervall för underhåll bestäms enligt
rutin på aktuell avdelning.

Bilder på AXiAL
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