
Guia rápido 

Sugestão:  Coloque o Guia rápido 

perto do doente para 

informação da equipa 

de tratamento.



 fasciotens®Abdomen num relance

1. 2. 3. 4.

  No início de cada nova instalação, rode o botão rotativo de ajuste manual preto para cima, até que fique nivelado com a tampa limitadora.

As bases de apoio são colocadas apenas sobre a pele intacta. 

É preciso certificar-se de que nenhum objeto estranho fica preso debaixo das bases de apoio, p. ex., fios, elétrodos, cabos de alimentação e 
condução, etc.

Coloque sempre acolchoados por baixo das bases de apoio com pensos absorventes grandes sem dobras ou materiais similares sem dobras.

O equipamento não pode ser colocado nos genitais.

Para evitar irritações da pele, recomendamos intervalos de tração de cerca de 5 horas, seguidas de uma hora de pausa de tração. 

  Rode o botão de ajuste manual preto para regular a força de tração. 

  Efetue verificações regulares da força de tração e ajuste-a, se necessário, dentro do  
       intervalo previamente definido.

Intervalo de 
força de tração 
recomendado

Fixe o mecanismo de fixação para linhas de 
sutura com uma mão.

Rode-o 90°. O mecanismo de fixação para linhas de sutura 
solta-se e é possível removê-lo para baixo.

Puxe o pino de encaixe para fora.

1. 2. 3. 4.

Observe as instruções de utilização completas!

Constituição do produto

fechar abrir

  É necessário controlar a tensão de base de todas as linhas de sutura. Se necessário, as linhas de sutura devem ser esticadas novamente.

1. 2. 3. 4.

Fixação das linhas de sutura

Ajuste da altura e largura (opcional)

Desmontagem na limpeza diária e em caso de emergência 

Ajuste da força de tração

  Mais instruções de segurança 
Tutorial em vídeo
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