3M™ Bair Paws™ Flex värmerock
Konvektivt varmluftssystem

Komfort

Flexibilitet

Aktiv uppvärmning
3MTM Bair PawsTM systemet ger dig en ny dimension av
patientuppvärmning – en rock för engångsbruk som erbjuder både
komfort för patienten och aktiv uppvärmning genom hela den
perioperativa processen.
Med en Bair Paws rock ger du din patient både komfort och de kliniska
fördelarna av bibehållen normotermi via konvektiv varmluft före,
under och efter ingreppet. Omlott-designen ger tillräckligt utrymme
även för större patienter. Dessutom kan patienten själv enkelt justera
temperaturen till en lagom nivå.

3M patientuppvärmning
Innovation on a mission

för reduktion av perioperativ hypotermi

3M har i 50 år bidragit till innovativa lösningar i den globala kampen mot vårdrelaterade infektioner. Att reducera oavsiktlig
perioperativ hypotermi är ett bevisat effektivt sätt att reducera postoperativa sårinfektioner tillsammans med en rad andra allvarliga
komplikationer. Därför är vi stolta över att ha satt standarden för innovation och kvalitet: 3M™ Bair Hugger™ konvektiva
värmetäcken, 3M™ Ranger™ blod- och vätskevärmesystem och 3M™ Bair Paws™ värmerockar.
1987 blev Bair Hugger patientuppvärmning det första konvektiva varmluftssystemet att introduceras på marknaden. Sedan dess har
vikten av bibehållen normotermi blivit en av myndigheter och organisationer rekommenderad del i förbättringsåtgärder inom den
perioperativa vården över hela världen. Idag används 3Ms produkter för patientuppvärmning för att bibehålla normotermi på mer än
20 miljoner patienter varje år och sortimentet fortsätter att utvecklas med exceptionell kvalitet och prestanda.

Öka vårdens kvalitet
Sedan konvektiva varmluftssystem introducerades för 25 år sedan har denna metod säkert och effektivt bibehållit normotermi hos
över 165 miljoner kirurgiska patienter över hela världen. Denna teknologi har studerats omfattande och mer än 100 publikationer
finns idag tillgängliga som dokumenterar de kliniska vinsterna med konvektiv patientuppvärmning och bibehållen normotermi.
Eftersom konvektiva varmluftssystem är både ekonomiska och enkla att använda kan i princip alla kirurgiska patienter uppleva
komforten och de kliniska vinster som ett 3M™ Bair Hugger™ täcke erbjuder. Vid jämförelse mellan de minimala kostnader som
förknippas med konvektiva varmluftstäcken och den uppskattade kostnaden om £2,3911 för behandling av komplikationer orsakade
av hypotermi är patientuppvärmning en logisk lösning.
Med 25 olika modeller av Bair Hugger täcken, sju underläggstäcken, 4 storlekar av Bair Paws värmerockar samt sju modeller på
kassetter till Ranger blod- och vätskevärmesystem som täcker dina behov från pediatriska- till högflödesmodeller, erbjuder vi verktyg
för patientuppvärmning till i princip alla typer av kirurgiska ingrepp.
3M fortsätter att definiera patientuppvärmning med ständigt fokus på utveckling av nästa generation produkter med målet att
expandera användningen av konvektiv patientuppvärmning och vätskevärme till alla patienter vid alla kirurgiska ingrepp. Våra kunder
kan känna sig säkra på att de har tillgång till det bredaste sortimentet och de bästa produkterna på marknaden.
Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att förbättra patienters vård genom effektiv patientuppvärmning.

1. 	National Institute for Health and Clinical Excellence clinical guideline 65–Inadvertent perioperative hypothermia costing report – April 2008.

Konvektiva varmluftssystem

Patienter under anestesi kan inte reglera sin kroppstemperatur
Kroppens fysiologiska svar på anestesi gör att i princip varje sövd patient, oavsett ålder, kön eller sjukdomsbild, riskerar oavsiktlig
hypotermi. Forskning visar att kroppens kärntemperatur faller snabbt (upp till 1.6ºC redan under första timmen1) efter anestesistart.
Tyvärr är oavsiktlig hypotermi fortfarande en alltför vanlig och kostsam komplikation i samband med kirurgi, trots att det förknippas
med högre mortalitet2, längre sjukhusvistelse3 och ökad frekvens av postoperativ sårinfektion4.

Den goda nyheten: oavsiktlig hypotermi är lätt att förebygga
Studier visar att uppvärmning av patienter för bibehållen kärntemperatur om 36.0ºC eller mer hjälper till att reducera frekvensen
av de komplikationer som ofta förknippas med oavsiktlig hypotermi. Konvektiva varmluftssystem erbjuder en säker, enkel och
kostnads-effektiv metod att förebygga hypotermi och dess komplikationer.
Flertalet organisationer inom hälso- och sjukvård över hela världen har publicerat rekommendationer eller guidelines kring temperaturkontroll för vårdgivare. Dessa betonar inte enbart vikten av bibehållen normotermi, utan identifierar även konvektiva varmluftssystem som en rekommenderad uppvärmningsmetod. Ett exempel på detta är NICE guidelines5.

Karaktäristiskt mönster av hypotermi vid generell anestesi
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Chart adapted from: Sessler DI., Perioperative Heat Balance. Anesthesiology, V92, No. 2, Feb 2000.

1. Sessler DI. Current concepts: mild perioperative hypothermia. New England Journal of Medicine, 1997; 336: 1730-1737.
2. Barie PS. Surgical Site Infections: Epidemiology and Prevention. Surgical Infections. 2002; Vol. 3, S-9 – S-21.
3. Jeran L. American Society of PeriAnesthesia Nurses Development Panel. Clinical Guideline for the Prevention of Unplanned Perioperative Hypothermia.
Journal of PeriAnesthesia Nursing. Oct. 2001:Vol. 16(5): pp 305-314.
4. Tryba M, Leban J, et al. Does active warming of severely injured trauma patients influence perioperative morbidity? Anesthesiology. 1996; 85: A283.

värmesystem

som din patient själv kan justera

Förberedande uppvärmning
Förebygg oavsiktlig perioperativ hypotermi innan den uppkommer
Oavsiktlig perioperativ hypotermi är i stort sett resultatet av den anestesiinducerade omfördelning av kroppsvärme som uppkommer
under den första timmen efter induktion av anestesi. Som tur är kan oavsiktlig hypotermi i samband med kirurgiska ingrepp
förebyggas, och detta är allra effektivast om aktiv uppvärmning påbörjas redan preoperativt.
Aktiv uppvärmning av kirurgiska patienter redan före induktion av anestesi - förberedande uppvärmning - är ett effektivt sätt att
förebygga intraoperativ hypotermi. Korrekt förberedande uppvärmning baseras på aktiv uppvärmning med en värmeenhet såsom
konvektiva varmluftenheter.

Temperaturreglering
Under normala omständigheter kontrolleras kroppstemperaturen inom ett väldigt snävt temperaturintervall, med en kärntemperatur
2-4˚C varmare än den perifera temperaturen. När blodet cirkulerar i de perifera delarna kyls det successivt ner innan det
återvänder till hjärtat och därmed bidrar till en reduktion av kärntemperaturen. Denna reduktion i kärntemperatur kallas
redistributionstemperaturfall.

Effekter av anestesi på patientens kroppstemperatur
Forskning visar att patienter som inte värms upp kan förlora upp till 1.6˚C, under de första 60 minuterna efter induktion av anestesi1
till följd av en anestesiinducerad vasodilatation som tillåter det varmare blodet från kärnan att flöda fritt till den kallare periferin.

Under normala omständigheter kontrolleras
kroppstemperaturen inom ett väldigt snävt
temperaturintervall, med en kärntemperatur
2-4˚C varmare än den perifera temperaturen.
Denna temperaturgradient orsakas genom normal
temperaturreglering via vasokonstriktion.

Anestesi orsakar vasodilatation som tillåter
det varmare blodet från kroppens kärna att
blandas med kallare blod i perifera delar. Då
blodet cirkulerar kyls det successivt av tills det
återvänder till hjärtat och orsakar temperaturfall.
Denna reduktion i kärntemperatur kallas
redistributionstemperaturfall.

Förberedande uppvärmning med 3M™ Bair Paws™
systemet kan öka temperaturen i den perifera
vävnaden och begränsa värmeförlusten från
kärnan orsakad av redistribution. Den varmare
periferin begränsar blodets avkylning och blodet
bibehåller en högre temperatur då det cirkulerar
tillbaka till kärnan.

Förberedande uppvärmning för att förebygga hypotermi
Denna studie på friska frivilliga män indikerar att 30
minuters aktiv konvektiv uppvärmning med varmluft innan
induktion av anestesi (förberedande uppvärmning) kan öka
värmemängden i den perifera vävnaden med mer värme än
mängden som förloras vid redistribution under den första
timmen av anestesi och därmed förebygga temperaturfallet
som annars ses till följd av vasodilatation.2
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Att förebygga är den bästa lösningen...
Förberedande uppvärmning med 3M™ Bair Paws™ systemet kan reducera fallet i kärntemperatur genom att minska
temperaturgradienten mellan kärna och periferi. Genom att bunkra upp värme i de perifera delarna kan förberedande uppvärmning
reducera den avkylande effekten på blodet från kärnan under redistributionen, vilket innebär att blodet som cirkulerar tillbaka till
hjärtat bibehåller en högre temperatur. Oavsiktlig hypotermi kan förebyggas under längre ingrepp genom att kombinera förberedande
uppvärmning med intraoperativ uppvärmning. Bair Paws rocken är fullt kompatibel med 3M™ Bair Hugger™ värmeenheter och
erbjuder en effektiv klinisk lösning för uppvärmning även på operationssalen.

...och en idealisk lösning
Bair Paws systemet kan enkelt bli en del av befintliga preoperativa förberedelserutiner och förberedande uppvärmning kan påbörjas
så snart patienten ankommit till förberedelserum eller redan på vårdavdelning. Detta gör Bair Paws systemet till en utmärkt lösning
för förberedande uppvärmning.
• Patientklädsel (rock) och förberedande uppvärmning i en och samma produkt.
• Handkontroll för temperaturreglering ger patienten kontroll över sin egen komforttemperatur.
• Preoperativ användning av konvektiv varmluftsuppvärmning kan hjälpa till att reducera preoperativ oro.
• Rocken följer med patienten till operationssal och uppvak vilket möjliggör kontinuerlig uppvärmning.

De fysiologiska effekterna av anestesi kan inte förhindras MEN de negativa följderna förknippade med redistribution kan förebyggas
genom förberedande uppvärmning. Genom att värma dina patienter med Bair Paws systemet ger du dem det bästa av två världar –
komfort samt de kliniska vinster som förknippas med bibehållen normotermi.
Relativ effektivitet

1. Sessler DI. Current concepts: mild perioperative hypothermia. New England Journal of Medicine, 336: 1730-1737, 1997.
2. Sessler DI, Schroeder M, Merrifield, B, Matsukawa T, Cheng C. Optimal duration and temperature of prewarming. Anesthesiology. 1995;82(3): 674-681.
3. Sessler, DI. Schroeder, M. Heat Loss in Humans Covered with Cotton Hospital Blankets. Anesthesia & Analgesia, Vol. 77, No. 1, pp. 73-77, 1993.
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Att öka antalet bomullsfiltar per patient ger endast en obetydlig minskning i
värmeförlust. Reduktionen i värmeförlust med tre bomullsfiltar är minimal jämfört
med aktiv uppvärmning.3
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Värmen från bomullsfiltar avges snabbt till omgivningen. Dessutom innebär den
lägre värmekapaciteten hos bomullsfiltar en mycket begränsad effekt när det gäller
att bibehålla kroppens totala värmeinnehåll. Patientens värmeförlust är i princip
identisk med värmda som med ovärmda bomullsfiltar.3
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Patienter kan uppskatta komforten av värmda bomullsfiltar men denna typ av
passiv uppvärmning uppnår inte samma effekt som aktiv uppvärmning.3
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Effekten av uppvärmningsmetoder
Medelvärde kroppstemperatur

Forced

Bomullsfiltar räcker inte
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Fakta kring

konvektiva varmluftssystem

Säker, effektiv uppvärmning för bevisad reduktion av postoperativa sårinfekioner

Som ledande leverantör inom konvektiva varmluftssystem vill vi bemöta några vanligt förekommande
missuppfattningar förknippade med dessa. Vi ber dig basera din utvärdering av konvektivt varmluftssystem
som metod för aktiv uppvärmning på nedanstående fakta, den fleråriga globala erfarenheten av teknikens
säkerhet och effektivitet samt din egen kliniska erfarenhet.

ett

Konvektiva varmluftstäcken är den gyllene standarden för att bibehålla patienters normotermi i operationssalar över hela världen. 1-6

två

Under de senaste 25 åren har mer än 165 miljoner patienter över hela världen erhållit perioperativ uppvärmning med 3M™ Bair
Hugger™. Under dessa 25 år har ingen postoperativ sårinfektion kunnat förknippas med användning av Bair Hugger.

tre

Konvektiva varmluftstäcken har studerats omfattande – fram till idag har över 100 artiklar publicerats som stödjer dess kliniska vinster.

fyra
Publicerade artiklar baserade på forskning har visat att användning av konvektiva varmluftssystem inte ökar risken för vare sig
kontamination av operationssåret eller bakteriell kontamination av operationssalen.7,8 Tvärt om har studier visat att vid test under faktiska
kirurgiska förhållanden minskar patientuppvärmning med konvektiva varmluftssystem antalet bakterier i operationsområdet.8

fem

Normotermi är en viktig del i kampen mot postoperativa sårinfektioner.9-11 Guidelines från National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE), National Health Service (NHS) “Saving Lives” program, 1,000 Lives kampanjen i Wales och Skottlands
patientsäkerhetsprogram tar alla upp viken av bibehållen normotermi för reduktion av postoperativa sårinfektioner. Flera av dessa
organisationer nämner specifikt konvektiva varmluftsystem som en rekommenderad metod för att bibehålla normotermi.

sex

Eftersom Bair Hugger täcken är en engångsprodukt medför de inte risk för överföring av infektioner mellan patienter.

sju

De flesta konvektiva varmluftstäcken är inte designade för att vara sterila och kommer inte i kontakt med operationsområdet. Vid korrekt
avsedd användning fördelas den filtrerade luften från värmeenheten jämnt över hela täcket, vilket isoleras från operationsområdet genom
barriäreffekten av den sterila operationsdraperingen.

åtta
3M Health Care rekommenderar rutinmässig rengöring och underhåll såsom filterbyte av värmeenheter. CDC har publicerat omfattande
guidelines avseende lämpliga rengöringsrutiner för medicinteknisk utrustning för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Dessa varken
nämner eller rekommenderar rengöring av insidan av konvektiva värmeenheter.

nio

Tester under verkliga kirurgiska förhållanden har visat att konvektiva varmluftssystem inte ökar antalet bakterier i
operationsområdet, vilket har visats i operationssalar med såväl laminärt- som standardluftflöde.15,16

tio

Konvektiva varmluftstäcken är designade för att ge en lokal, kortvarig ökning i luftflödeshastigheten. Tekniker som visualiserar
luftflödet från Bair Hugger täcken visar att detta inte har någon signifikant effekt på luftflödet i operationssalen.15,16

elva

Bair Hugger värmeenheter ger en extra filtrering av luften. Luften i operationssalen är redan filtrerad och Bair Hugger
värmeenheten filtrerar ingående luft med hög effektivitet genom ett 0.2 mikron filter. Luft från perforeringarna i täcket är också
isolerad från operationsområdet via barriärdrapering och tvingas därför nedåt med det laminära flödet.

tolv

Bakteriespridning från personal i operationssalen, särskilt från panna, ögonbryn och öron är den signifikant största källan till
bakteriell kontamination.17

tretton


Luftens rörelse i operationssalen är reglerad och testad. Lufthastigheten är typiskt 7,5-10,5 m/min18, medan luftutbytet generellt
är 20-25 gånger per timme.18 Laminärt flöde tros reducera turbulens genom användning av luft som rör sig i en enhetlig riktning.
Lufthastigheten i operationssalen är många gånger starkare än den från ett konvektivt värmetäcke.

fjorton

En studie publicerad i Anesthesia & Analgesia19 visar att konvektiva varmluftssystem inte har någon negativ inverkan på
luftkvaliteten i operationssalar med eller utan laminärt luftflöde. Användning av 3M Bair Hugger täcken gav ingen statistiskt
signifikant skillnad i antal partiklar, oavsett om värmeenheten var påslagen eller avstängd och oavsett temperaturinställning.
Varken täcke eller värmeenhet genererade uppåtgående luft som påverkade den normala enkelriktade luftströmmen från laminärt
luftflöde.19

1.	Sessler DI, Moayeri A. Skin-surface warming: heat flux and central temperature. Anesthesiology 1990;73:218–24.
2. Giesbrecht GG, Ducharme MB, McGuire JP. Comparison of forced-air patient warming systems for perioperative use. Anesthesiology 1994;80:671–9.
3. Hynson JM, Sessler DI. Intraoperative warming therapies: a comparison of three devices. J Clin Anesth 1992;4:194–9.
4. Kurz A, Kurz M, Poeschl G, Faryniak B, Redl G, Hackl W. Forced-air warming maintains intraoperative normothermia better than circulating-water mattresses. Anesth Analg 1993;77:89–95.
5. Borms SF, Englelen SL, Himpe DG, Suy MR, Theunissen WJ. Bair Hugger forced-air warming maintains normothermia more effectively than thermo-lite insulation. J Clin Anesth 1994;6:303–7.
6. Brauer A, Pacholik L, Perl T, English MJ, Weyland W, Braun U. Conductive heat exchange with a gel-coated circulating water mattress. Anesth Analg 2004;99:1742–6.
7. Zink RS, Iaizzo PA. Conductive warming therapy does not increase the risk of wound contamination in the operating room. Anesth Analg 1993;76:50-3.
8. Huang JK, Shah EF, Vinodkumar N, Hegarty MA, Greatorex RA. The Bair Hugger patient warming system in prolonged vascular surgery: an infection risk? Crit Care 2003;7:R13–R16
9. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative Normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. N Engl J Med 1996:334:1209-15.
10. Melling AC, Ali B, Scott EM, Leaper DJ. Effectove of preoperative warming on the incidence of wound infection after clean surgery: a randomized controlled trial. Lancet 2001;358:876-880.
11. Barie PS. Surgical site infections: epidemiology and prevention. Surgical Infections 2002; 3:S9-S21.
12. Jeran L. Patient temperature: An introduction to the clinical guideline for the prevention of unplanned perioperative hypoththermia. Jnl PeriAnesthesia Nursing 2001;16:303-14.
13. Practice Guidelines for Postanesthetic Care: A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Postanesthetic Care. Anesthesiology 2002;96:742-52.
14. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Management of multi-drug resistant organisms in healthcare settings, 2006. 2006;1-74.
15. Sharp RJ, et al. Do warming blankets increase bacterial counts in the operating field in a laminar-flow theatre? J Bone Joint Surg Br 2002; 84-B:486-8.
16. Miyazaki H, Sato M, Okazaki K. Forced-air warmer did not increase the risk of contamination caused by interference of clean airflow. Anesthesiology 2007; 107: A1594
17. Tumia N., Ashcroft GP. Convection warmers – a possible source of contamination in laminar airflow operating theatres? J Hosp Infect 2002; 52: 171-4.
18. Memarzadeh F, Zheng Jiang PE. Effect of operation room geometry and ventilation system parameter variations on the protection of the Surgical Site. IAQ, 2004: 1-6.
19. Sessler DI, Olmsted RN, Kuelpmann R. Forced-air warming does not worsen air quality in laminar flow operating rooms. Anesth Analg 113:1416-21
20. WHO guidelines for safe surgery: 2009: safe surgery saves lives. WHO/IER/PSP/2008.08-1E
21. Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet; Empfehlungen der Komission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention biem Robert Koch.Institut; Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforch - Gesundheitsschutz 2007 - 50:377-393

Bair Paws Flex

värmerock

Pre-op
Hypotermi är lättare att förebygga än att behandla och att
förebygga är mest effektivt då uppvärmningen påbörjas
preoperativt och fortsätter på operationssalen.
Med Bair Paws rocken kan förberedande uppvärmning
påbörjas redan på vårdavdelning eller med fördel i
förberedelserum där det ofta är enklare att uppnå en mer
standardiserad process. 15-30 minuter förberedande
uppvärmning är tillräckligt för att minska temperaturfallet i
samband med anestesi. Preoperativt kopplas rocken till en
liten och lätt Bair Paws värmeenhet med en handkontroll
som gör att patienten själv kan justera luftflöde och
temperatur.

Intra-op
När patienten ankommer till operationssalen med 3M™ Bair Paws™
Flex rocken på har op-teamet omedelbart tillgång till en flexibel
lösning för intraoperativ uppvärmning som kan kopplas till den
befintliga värmeenheten på operationssalen. Rocken omvandlas
till ett över- eller underkroppstäcke och kopplas till en 3M™ Bair
Hugger™ värmeenhet via en särskild inflödesport.

Allt-i-ett
3M™ Bair Paws™ Flex rocken är en revolutionerande produkt för patientuppvärmning som
kombinerar patientklädsel, patientkomfort och egen kontroll över temperatur samt flexibilitet att
omvandla rocken till ett över- eller underkroppstäcke motsvarande dagens standardvärmetäcke som
kan kopplas till 3M™ Bair Hugger™ värmeenhet för filtrerad luft på operationssal.
Klinisk flexibilitet är en stor fördel med Bair Paws Flex rocken, men även de praktiska och
ekonomiska följderna av att standardisera uppvärmningen och gå från flera olika produkter till en
som passar de allra flesta behov av patienuppvärmning i samband med kirurgiska ingrepp.

Flex värmerock

Post-op
Post-operativt omvandlas täcket enkelt till en rock igen som kan
följa patienten till uppvak för fortsatt uppvärmning.

Bair Paws Flex

värmerock

Positionering

överkropp

Intraoperativ uppvärmning av överkroppen för patienter i rygg- eller sidoläge
kan enkelt uppnås med 3M™ Bair Paws™ Flex rocken. Då överkroppsvärme
önskas kan vårdpersonalen enkelt dra i remsorna inuti Bair Paws Flex rockens
ärmar för att dra ut ett integrerat, vältäckande överkroppstäcke. Anslut täcket
till 3M™ Bair Hugger™ värmeenhet så är täcket klart för att värma din patient.

Greppa
remsan

Drag ut

Drapera

Fäst
I Bair Paws Flex rocken återfinner du
samma egenskaper som hos 3M™ Bair
Hugger™ överkroppstäcke. Detta omfattar
häftande remsor, integrerad transparent
ansiktsdrapering och perforerade knytband.
Efter ingreppet kan dessa detaljer enkelt
avlägsnas genom att dra loss dem i dess
perforeringar. Patienten är klädd och redo att
transporteras till uppvak med fortsatt möjlighet
till såväl komfort- som klinisk uppvärmning.

Knyt

Bair Paws Flex

värmerock

Positionering

nederkropp

Positionera
Öppna
upp

En inflödesport i nedre delen av Bair Paws Flex rocken gör det enkelt för vårdpersonal att omvandla rocken till ett
nederkroppstäcke och få access vid ingrepp som kräver uppvärmning av nedre delen av kroppen.
Intraoperativ uppvärmning av nedre delen av kroppen med Bair Paws Flex rocken kan användas till patienter i ryggläge,
sidoläge eller magläge. Rocken knäpps enkelt upp med kardborreband och viks ner efter det att patienten positionerats
på operationsbordet. Vik ner rocken till rätt läge och fäst på plats med häftremsan. Genom att återfästa rockens
kardborreband efter ingreppet är patienten klädd och redo att transporteras till uppvak med fortsatt möjlighet till såväl
komfort- som klinisk uppvärmning.

Fäst
Vik
ner

Bair Paws

värmerock

3M™ Bair Paws™ Pediatrisk värmerock
Modell 81103 och 81501
3M™ Bair Paws™ finns i en pediatrisk storlek som erbjuder möjlighet att värma och ge komfort även till små patienter.
3M™ Bair Paws™ pediatrisk modell passar barn från 102 cm och är designad för att användas preoperativt, intraoperativt och på uppvak /
postop. Till större barn passar den minsta storleken av Bair Paws Flex, modell 81103.

Pediatrisk värmerock

Bair Paws Pediatrisk rock; • Återhäftande remsor ger snabb åtkomst till armar och bröst
egenskaper
• Knytband i sidan säkerställer att även ryggen täcks
• Två inflödesportar för inkoppling av slang möjliggör förberedande uppvärmning med
en Bair Paws värmeenhet och aktiv klinisk uppvärmning med 3M™ Bair Hugger™
värmeenhet. (Inflödesporten för Bair Paws slangen är på den nedre högra sidan medan
inflödesporten för Bair Hugger enheter är på den övre vänstra axeln.)
• Mjukt material ger optimal komfort för patienten

Specifikationer
Storlekar
81501 Pediatrisk rock: 84 x 101 cm
81103 Bair Paws Flex Small: 112 x 140 cm

3M™ Bair Paws™ Flex värmerock
Modell 81103, 81003 och 81203
3M™ Bair Paws™ Flex rocken kombinerar komfort och enkelt handhavande med effektiv, dokumenterad uppvärmning via konvektivt
varmluftstäcke motsvarande 3M™ Bair Hugger™ över- eller underkroppstäcke.
Rocken är en allt-i-ett lösning för att förebygga hypotermi. Med bara en rock kan patienter värmas under i princip alla ingrepp då ett övereller underkroppstäcke är applicerbart. Bair Paws Flex rocken kan förenkla hela den perioperativa uppvärmningsprocessen och samtidigt
leda till kostnadsbesparingar genom att eliminera kostnader och besvär till följd av inköp, lagerhållning och användning av flera olika
produkter som bomullsrockar och bomullsfiltar. Bair Paws Flex rocken erbjuder dessutom en möjlighet för patienten att själv justera värmen
och erhålla en oslagbar komfort.
3M Bair Paws Flex rock;
egenskaper

•	Två inflödeskanaler för full flexibilitet; över- eller underkroppstäcke; klinisk uppvärmning
eller komfortvärme
•	Patienten ankommer till operation redo att värmas. Rocken kan konverteras till ett fullt
över- eller underkroppstäcke med integrerad ansiktsdrapering, knytband och häftande
remsor
• Alternativa inflödesportar möjliggör aktiv uppvärmning i övre eller nedre delen
•	Håller patienten varm och ger ökad komfort för patienten

Bair Paws Flex värmerock

Specifikationer
Storlekar
81103 Bair Paws Flex Small: 112 x 140 cm
81003 Bair Paws Flex Standard: 130 x 163 cm
81203 Bair Paws Flex X-Large: 130 x 310 cm

81003

Flex

Värmerock

3M™ Bair Paws™ Flex värmerock positionering intraoperativt
Modell 81003
Överkroppsvärme

Magläge

Ryggläge

Bair Paws Flex värmerock positionering

Sidoläge

Nederkroppsvärme

Magläge
Ryggläge

Sidoläge

3M™ Bair Paws™ värmeenhet
Modell 87510
3M™ Bair Paws™ värmeenhet (modell 87510) är tystgående och ger ett tillräckligt luftflöde för effektiv förberedande uppvärmning. Den
är lätt i vikt, enkel att använda och kan placeras på säng, vägg, iv-ställning eller bord.

Bair Paws värmeenhet ger:
• Möjlighet att ge patienter förberedande värme för
att förebygga oavsiktlig hypotermi
• Individuellt anpassad komfort då patienten själv
kan kontrollera luftflöde och temperatur (från
rumstemperatur till 43°C)
• Enkelt “snap-fit” fäste för upphängning på väggen,
sängräcke eller iv-ställning. Enheten kan även
placeras på en platt yta.
• Användarvänlig, inbyggd slangförvaring
• Liten och lätt i vikt

C
B

A

D

Så fungerar temperaturregleringen av Bair Paws värmeenhet.
När visaren står riktad mot A, är
värmeenheten AVSTÄNGD.

Då visaren vrids medurs förbi C,
ökar både lufttemperaturen och
luftflödet.
Vid D är värmeenheten inställd
på HÖG VÄRME och HÖGT
LUFTFLÖDE. Lufttemperaturen
stabiliseras vid 43º ± 3ºC.

Specifikationer
Dimensioner
33h x 19.6w x 10.2d cm

Temperaturområde
Justerbar från rumstemperatur till 43º ± 3ºC

Vikt
3.2 kg

Filter
Dammfilter

110-120 VAC, 50/60 Hz, 4.6 Ampere
220-240 VAC, 50/60 Hz, 2.8 Ampere

Värmeenhet och tillbehör

När visaren roteras från A mot B, Genom att vrida visaren från B
startar värmeenheten på LÅGT
mot C, ökar lufttemperaturen
LUFTFLÖDE och LÅG VÄRME.
från strax över rumstemperatur
till ca 41ºC medan luftfödet är
fortsatt LÅGT.

Värme-

system

3M™ Bair Paws™ systemet
Rockar & set
3M™ Bair Paws™ värmerock är designad för att bäras av patienter före, under och efter operation.
• Mjukt, tjockt material i polyester/polypropylen/cellulosa, fritt från silver, PVC och naturgummilatex
• Pediatrisk, small, standard och X-large storlekar erbjuder ett fullt sortiment som passar de flesta patienter

3M™ Bair Paws™ Pediatrisk värmerock
81501 Pediatrisk rock: 84 x 101 cm, 20 st/ lev förp
81103 Flex rock Small: 112 x 140 cm, 20 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ Flex värmerock
81103 Small: 112 x 140 cm, 20 st/ lev förp
81003 Standard: 130 x 163 cm, 30 st/ lev förp
81203 X-Large: 130 x 310 cm, 20 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ set
Bair Paws värmerock finns i set med följande tillbehör:
•
•
•
•
•

1 värmerock
1 par strumpor
1 mössa
1 påse för personliga tillhörigheter
1 skopåse

Rockar & tillbehör

84103 Set med rock Flex Small: 112 x 140 cm, 30 st/ lev förp
84003 Set med rock Flex Standard: 130 x 163 cm, 20 st/ lev förp
81203 Set med rock Flex X-Large: 130 x 310 cm, 20 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ strumpor
I leveransförpackning om 30 par
90065 Standard
90091 X-Large

3M™ Bair Paws™ systemet
Tillbehör
3M™ Bair Paws™ väggfäste
Modell 90080
Värmeenheten kan hängas på ett väggfäste i
preoperativa och postoperativa miljöer.
1 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ fäste till iv-ställning
Modell 90076
Flexibilitet i den perioperativa miljön är viktigt.
På grund av detta kan Bair Paws
värmeenhet även fästas på en iv-ställning.
1 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ fäste till säng
Modell 90079
Idealisk då värmeenheten bäst placeras
på sängen.
1 st/ lev förp

3M™ Bair Paws™ vägg-/ sängfäste
Modell 90074
Idealisk när man behöver kunna flytta värmeenheten
från vägg till säng för transport.
1 st/ lev förp

Värmeenheten kan även placeras på en platt yta, t.ex ett bord.

3M™ Patient Warming

Beställningsinformation
Produkt

Kategori

Artikelnummer

Antal / lev förp

Bair Paws pediatrisk värmerock

Värmerock

81501

20

Bair Paws Flex värmerock strl S

Värmerock

81103

20

Bair Paws Flex värmerock strl standard

Värmerock

81003

30

Bair Paws Flex värmerock strl XL

Värmerock

81203

20

Set med Bair Paws Flex värmerock strl S

Set

84003

30

Set med Bair Paws Flex värmerock strl standard

Set

84103

20

Set med Bair Paws Flex värmerock strl XL

Set

84203

20

Bair Paws strumpor strl standard

Tillbehör

90065

30 par

Bair Paws strumpor strl XL

Tillbehör

90091

30 par

Bair Paws värmeenhet

Värmeenhet pre-/postop

87510

1

Bair Hugger värmeenhet

Värmeenhet op

77521

1

Bair Paws värmeenhet fäste vägg

Tillbehör

90080

1

Bair Paws värmeenhet fäste iv-ställning

Tillbehör

90076

1

Bair Paws värmeenhet fäste säng

Tillbehör

90079

1

Bair Paws värmeenhet fäste vägg/säng

Tillbehör

90074

1

Bair Paws klämma

Tillbehör

90064

1

Slang till Bair Paws värmeenhet 87510

Reservdel

90081

1

Temperaturreglering handenhet till Bair Paws

Reservdel

90082

1

Kalibreringskit till Bair Paws värmeenhet 87510

Reservdel

90073

1

Filter till Bair Paws värmeenhet 87510

Reservdel

90055

1

3M Bair Paws tillverkas i Mexiko. Förpackningsmaterial polyetylen. Alla 3M Bair Paws rockar är fria från PVC, silver och naturgummilatex.

Mer information om patientuppvärmning hittar du på:

www.bairpaws.com
www.ilovebairpaws.com
www.3Mhealthcare.se

3M Infection Prevention
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Sverige
Tel: 08 92 21 00
Fax: 08 92 22 89
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