Pneumatická kompresní masáž jako
prevence hluboké žilní trombózy

Hluboká žilní trombóza (DVT) a plicní embolie (PE) jsou závažná
onemocnění, která se vyskytují většinou u hospitalizovaných pacientů.
DVT lze charakterizovat jako krevní sraženinu v hlubokých nožních
žilách. Tyto sraženiny mohou způsobit trvalé poškození končetiny,
popř. mohou nožními žílami projít a uvíznout v plicích (PE). Plicní
embolie má za následek vysokou úmrtnost a je příčinnou 10% úmrtí v
nemocnicích1,2.
Většina případů DVT se objevuje během hospitalizace. Přitom dvěma
třetinám těchto případů lze účinně předcházet 2.

Přístroj Phlebo Press® DVT je navržen pro prevenci hluboké žilní
trombózy v nemocnicích i v domácím prostředí
Příčiny DVT a PE
Krevní sraženiny jsou způsobeny trojicí faktorů3, z nichž každý může vést k hluboké
žilní trombóze či plicní embolii.





stagnace žil (z důvodu imobility)
poškození cévních stěn (endoteliální dysfunkce)
inklinace ke sraženinám z důvodů genetiky, drog,
určitých nemocí apod. (hyperkoagulace)

Primární příčinou hluboké žilní trombózy je imobilita během chirurgického zákroku,
po zákroku a při následné hospitalizaci. Svaly, které se používají při chůzi, stlačují
žíly v nohách, čímž pomáhají cirkulaci krve směrem k srdci. Bez této činnosti je
krevní oběh zpomalen.
Metody prevence DVT zahrnují léky proti sraženinám, pneumatickou kompresní
masáž, antiembolické punčochy a včasnou rehabilitaci.
Skupiny pacientů s vysokým
rizikem:
Farmaceutická prevence
 s poškozením míchy
 v intenzivní péči
Určité léky na předpis pomáhají předcházet krevním sraženinám,
 po ortopedickém
avšak někteří pacienti, zejména ti, u nichž je riziko krvácení,
zranění či zákroku
nemohou tyto léky dostávat. Pro jiné pacienty je zase riziko DVT
 po mrtvici
tak vysoké, že musí být aplikována i jiná metoda.

Antiembolické punčochy
Kompresní punčochy se používají v některých nemocnicích. U
imobilních pacientů pomáhají zvýšit krevní oběh4, avšak
v nemocnicích bývá problém dostat správnou velikost,
nezbytnou pro statickou kompresi, či vůbec dodržovat jejich
používání3.

Pneumatická kompresní masáž
Pneumatická masáž, zvaná též IPC (střídavá pneumatická masáž)
nebo SPC (sekvenční pneumatická masáž) je efektivní4,5 a levná
s minimem nežádoucích účinků1. Může být použita i u pacientů
s rizikem krvácení a lze ji kombinovat s farmaceutickou prevencí1.

Skupiny pacientů se značným
rizikem:
 hospitalizovaní
 po gynekologických
operacích
 po neurochirurgických
operacích
Organizace American College of
Chest Physicians doporučuje
kontinuální používání
pneumatické masáže u rizikových
pacientů po dobu 35 dní po
zákroku v nemocnicích i během
domácí rekonvalescence.1

Přístroj Phlebo Press® DVT je navržen pro účinné
zlepšování krevního oběhu
Přístroje Phlebo Press® DVT aplikují
na nohu kompresní masáž pomocí
vzduchu dodávaného do
pohodlných, nafukovacích návleků.
Tím imitují chůzi, takže se zlepšuje
krevní oběh v hlubokých žilách na
nohou. Masážní přístroj se používá,
dokud pacient není opět pohybu
schopný, popř. podle pokynů lékaře.

Masážní režimy
Přístroje Phlebo Press® DVT nabízí
dva masážní režimy: sekvenční a
střídavý.
Sekvenční kompresní masáž používá
čtyři komory, které postupně
nafukuje, čímž vytváří řízenou
masážní vlnu. Střídavá kompresní masáž používá návlek s jednou komorou. Oba typy
jsou velmi účinné pro zvýšení krevního oběhu1,3,6. Návlek se nafoukne, chvíli zůstane
nafouknut, a poté se vyfoukne a následuje krátká pauza. Celý proces se následně
opakuje.

Návleky
Přístroj Phlebo Press® DVT model 603 lze použít s návleky po kolena, po stehna nebo na
chodidla. Návleky na chodidla se používají při tlaku 130 mmHg, aby se rozpohybovala
krev v plantárním žilním plexu. Návleky na lýtka a stehna se používají při tlaku 45
mmHg.

Přístroje Phlebo Press® DVT jsou
navrženy pro snadné používání
a pohodlnou léčbu

Klíčem k prevenci DVT je její dodržování. Podle
zprávy organizace USA Veterans
Administration6 je nejdůležitějším faktorem při
snižování výskytu DVT zajistit používání
přístroje ze strany ošetřujícího personálu u
všech rizikových pacientů a dohlédnout na to,
aby si pacienti návleky nesundávali z důvodu
zpocení či nepohodlí.
Přístroje Phlebo Press® DVT jsou navrženy pro
dodržování prevence

Přístroj Phlebo Press® DVT model 603
byl navržen na základě podnětů od
nemocničního personálu a manažerů
nákupu7 tak, aby se snadno ovládal i
spravoval.


Automatické rozpoznání všech typů návleků a
jejich kombinací. Stačí zmáčknout START a přístroj
aplikuje správný tlak i režim.



Bateriový zdroj až na 8 hodin provozu.
Zvuková i vizuální hlášení včetně bočních světýlek
pro monitorování léčby ze stanoviště sestry. Snadná



identifikace problémů a jejich řešení.
Návleky jsou jemné, pohodlné a vhodně
vytvarované se značkami pro správnou polohu.
Patentovaný prodyšný materiál návleků udržuje
nohy v chladu a pohodlí. Díky jedinečnému bočnímu
provedení, kdy jsou vzduchové hadice vedeny mimo
nohu pacienta, nedochází k otlakům či poškození kůže.



Sloučení střídavé a sekvenční
masáže v jednom přístroji
dává nemocnicím možnost
volby a pomáhá jim šetřit
náklady.
Automatické rozpoznání
návleků umožňuje ošetřujícímu
personálu i bez zaškolení
snadnou obsluhu.
Jemné, prodyšné návleky
udržují pacienty v chladu a
pohodlí, zatímco jejich
jedinečný design brání tvorbě
otlaků od hadic.
Boční osvětlení, zvuková
hlášení a indikační značky
usnadňují monitorování.

Phlebo Press® DVT kompresní jednotky a návleky
Model 603 představuje nejjednodušší a nejuniverzálnější
přístroj prevence DVT na současném trhu. Disponuje plně
automatickou obsluhou a uchycením zabraňujícím
přepadnutí přes rám postele. Stejná jednotka může ovládat
návleky pro střídavou masáž (jednokomorový) i sekvenční
masáž (čtyřkomorový), a to při tlaku určeném pro
jednotlivé návleky, tj. 45 mmHg pro návleky po stehna a
kolena, 130 mmHg pro návleky na chodidla). Možnost
napájení z baterie po dobu až 8 hodin.

Model 760D je jednodušší přístroj řady DVT na stimulaci
krevního oběhu. Simuluje funkci svalové pumpy a
prokrvuje žíly v dolních končetinách až po chodidla.
Funkce tohoto zařízení a unikátní design aplikátorů
zaručuje maximální stimulaci krevního oběhu v
ošetřovaných místech tlakem 45 mmHg. Model lze použít
se sekvenčními, čtyřkomorovými návleky Phlebo Press DVT
po kolena či stehna. Možnost napájení z baterie po
dobu až 20 hodin.

Návleky Phlebo Press® DVT jsou dostupné v těchto
provedeních: čtyřkomorový pro sekvenční masáž,
jednokomorový pro střídavou masáž, do výšky
stehen, do výšky kolen a na chodidla. V nabídce je
široký výběr velikostí, včetně nadměrných. Dále
návleky pro krátkodobé použití jedním pacientem,
ale také návleky odolné a omyvatelné z nylonových
vláken pro individuální nebo klinickou péči.
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