
Suomi Käyttöohje 
1. Johdanto 

Germa tyhjiöpatjassa yhdistyy paarit ja tyhjiöpatja, siitä nimitys. Patja voi olla jatkuvasti paareilla, 

jolloin se toimii 

makuualustana. 

Kun tyhjiöpatja on tarpeen, se on heti käytettävissä. Erityistä säilytyspaikkaa tyhjiöpatjalle ei tarvita. 

Tyhjiöpatja sopii 

hyvin potilaiden tukemiseen epäiltyjen luu- ja selkäydinvammojen yhteydessä. Syvät kudosvauriot 

voidaan myös välttää. 

Tyhjiöpatja on varustettu kuudella kahvalla molemmilla pitkillä sivuilla. Siinä on myös viisi Fix Lock 

hihnaa. 

Kaksi henkilöä pystyy kantamaan patjaa lyhyitä matkoja. Pidemmillä matkoilla voidaan käyttää 

erillisiä kantovöitä. 

Patjaa voidaan vetää maata pitkin kahvoista tai kiinnittämällä siihen kantovyö tai köysi. 

Tyhjiöpatja koostuu ilmatiiviistä materiaalista valmistetusta ulkovaipasta, jonka sisällä on 

raetäytteinen sisärakenne. Kun 

ilmaa tyhjennetään patjasta, sitä voidaan samalla muotoilla potilaan ympärille. 

Kun ilma on poistettu All-in-One -tyhjiöpatjasta, siitä tulee jäykkä eikä sitä voida enää muovata. Patja 

kiertyy potilaan 

ympärille, jolloin potilas tulee tuettua ja stabiloitua optimaalisella tavalla. 

Patja pystyy kannattamaan potilasta vedessä. (Katso kappale “Varotoimenpiteet”). 

Suositus: käyttöaika 5 vuotta 

2. Varotoimenpiteet  
• Tyhjiöpatjaa ei saa muotoilla ulottumaan päälaelle eikä jalkapohjien alle, koska tämä voi aiheuttaa 

 tarpeetonta painetta selkärankaan. 

• Tarkasta säännöllisesti, että tyhjiöpumppu toimii oikein ja että ilman poistaminen All-in-One -tyhjiöpatjasta 

on 

 mahdollista siten, että siitä tulee kova. 

• Vältä patjan käsittelyä terävien esineiden lähellä. Jos patjaa vedetään, on varottava maassa olevia esteitä, 

 kuten kiviä, tikkuja, lasia, teräviä kulmia jne. 

• Tarkasta pumppu, All-in-One -tyhjiöpatja ja kantohihnat vaurioiden ja kuluneisuuden varalta. Korjaa vauriot. 

 Vaihda vialliset osat heti. 

• Patjaa ei saa käsitellä avotulen lähellä. 

• Tarkasta säännöllisesti, ettei patjassa ole halkeamia. 



• Patja on epävakaa vedessä. Potilasta ei saa jättää veden varaan ilman valvontaa. 

• Lentokoneella kuljetettaessa on huomioitava, että ilmanpaine voi olla alempi, jolloin patja ei ole riittävän 

jäykkä. 

 Tässä tilanteessa patjasta on poistettava lisää ilmaa tyhjiöpumpulla. 

3. Kuvaus 
Tyhjiöpatja koostuu kulutusta kestävästä PVC-päällysteisestä kankaasta valmistetusta ulkovaipasta sekä 

ainutlaatuisesta raetäytteisestä sisäosasta, joka varmistaa, ettei sallittua kutistusprosenttia ylitetä. 

Kun ilma tyhjennetään, rakeet tiivistyvät tiukaksi aineeksi, joka tekee patjasta jäykän ja muodossaan pysyvän. 

Ennen 

ilman tyhjennystä ja sen aikana patjaa voidaan muovata potilaan muodon mukaiseksi. Ihanteellinen tuki 

potilaalle 

saadaan silloin, kun kaikki ilma on poistettu. 

Patja on varustettu kuudella kahvalla molemmilla reunoilla. Siinä on myös viisi värikoodattua, Fix 

lockkiinnitteistä hihnaa. 

Kun hihnat eivät ole käytössä, ne kiinnitetään tarranauhalla kahvarivin ja patjan väliin. 

Jos et halua käyttää patjaa paarien makuualustana, Germa on kehittänyt ainutlaatuisen ominaisuuden, joka 

tekee 

helpoksi patjan taittamisen kokoon ja pakkaamisen suojapussiin yhdessä pumpun ja korjaussarjan kanssa siten, 

että ne 

vievät vähän tilaa. 

4. Tyhjiöpatjan käyttö  
1. Aseta patja tasaiselle alustalle potilaan lähelle. Tarkasta, että venttiili on auki.  

2. Muovaa patja siten, että se on tasainen tai tilanteen vaatimalla tavalla muotoiltu.  

 

3. Sulje venttiili kiertämällä sitä oikealle (myötäpäivään) ja kytke pumppu.  

4. Aseta loukkaantunut potilas lääketieteellisesti oikeaan asentoon patjalle.  

 

 

 



5. Muovaa patja potilaan ympärille siten, että se muodostaa potilaan kanssa tukevan ja miellyttävän 

kokonaisuuden. Muovaa jonkin verran patjamateriaalia potilaan jalkojen väliin.  

 

6. Kiinnitä Fix Lock värikoodien mukaan ja kiristä ne. Rintakehän yli kulkevat hihnat ovat punainen ja 

musta. Vedä ne ristiin rintakehän yli.  

 

Varoitus! Varmista, ettei patjamateriaali paina päälaen päältä eikä jalkapohjien alta.  

7. Tyhjennä ilmaa ja jatka patjan muovaamista. Kiristä hihnat uudelleen. Varmista, ettei päähän tai 

jalkoihin kohdistu ylimääräistä painetta. Tarkasta, että patja asettuu tukevasti ja miellyttävästi 

potilaan ympärille. 

8. Potilas on valmis kuljetettavaksi. 

4.1 Tyhjiöpatjan käyttö paareilla/kuljetuspatjana: 

 
Tyhjiöpatjaa voidaan käyttää paareilla/kuljetuspatjana silloin, kun siitä ei ole tyhjennetty ilmaa. 

1. Taita patjan pitkittäiset reunat patjan päälle siten, että ne tulevat keskelle vierekkäin. 

2. Aseta mieluiten lakana patjan päälle. 

3. Aseta potilas patjalle ja kiinnitä paarien kiinnityshihnat. 

5. Puhdistus ja desinfiointi 
Patja tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja kuivata aina käytön jälkeen. Jos se on likaantunut, patja 

voidaan pestä 

saippuavedellä ja huuhdella puhtaalla vedellä. 

Anna patjan kuivua läpikotaisin ennen varastointia. 

Jos patja vaatii desinfiointia, puhdista se ensin huolellisesti ja anna kuivua. 

Pyyhi koko patja liuoksella, jossa on 70% alkoholia, tai käytä desinfiointiainetta LYSETOL AF. 

Testaa patjan toiminta säännöllisin välein, jotta sen riittävä tiiviys tulee varmistettua. 

6. Huolto ja korjaukset  
Tyhjiöpatja ja pumppu on tarkastettava näkyvien vaurioiden varalta säännöllisin välein.  



Samalla patjan tiiviys ja tyhjiöpumpun imuteho on testattava kappaleessa 7 esitettävällä tavalla. 

Patjan vuodot voidaan todeta silmämääräisellä tarkastuksella tai täyttämällä patja osittain ilmalla, 

levittämällä sen pinnalle ja saumoihin saippuavettä ja tarkkailemalla, näkyykö jossakin patjasta 

tulevia ilma-kuplia. Jos patja täytetään ilmalla, se on tehtävä siten, ettei nurkkiin tai vastaaviin kohtiin 

synny painetta.  

Jos havaitset patjassa vuodon, puhdista vuotokohdan ympäristö ja anna sen kuivua.  

Etsi sopivan kokoinen paikka ja levitä paikkaan ja patjan vuotokohtaan liimaa. Odota, kunnes liima on 

pölykuivaa (noin 2 minuuttia) ja aseta paikka sitten vuotokohdan päälle.  

Paina koko paikan aluetta voimakkaasti, jotta se tarttuu hyvin ja kaikki ilma poistuu paikan alta. 

Korjaus saavuttaa täyden lujuutensa 24 tunnissa.  

Huom: Hihnat voidaan irrottaa, pestä 60° ja vaihtaa! Jos hihnoissa on verta - laita ne ensin likoamaan 

kylmään veteen!  

7. Tyhjiöpatjan ja pumpun testaus  
Suorista patja, sulje venttiili kiertämällä sitä myötäpäivään ja kytke pumppu.  

Tyhjennä ilmaa kunnes patja on jäykkä ja odota noin 2 tuntia. Jos patja on vielä tämän jälkeen yhtä 

jäykkä, se voidaan katsoa tiiviiksi.  

Avaa venttiili kiertämällä sitä vastapäivään.  

Jos patja ei ole ilmatiivis, katso kappaletta 6, “Huolto ja korjaukset”, tai tarkasta venttiili vuodon 

varalta.  

Kokeile vaihtaa uusi venttiili ja toista testi. Jos pumppu ei tyhjennä patjaa kunnolla, tarkasta pumpun 

toiminta sulkemalla suukappale sormin ja pumppaamalla muutamia kertoja. Letkuun tulee 

muodostua alipaine, joka tuntuu sormenpäätä vasten. Jos pumppu ei toimi, älä yritä korjata sitä itse 

vaan toimita se jälleenmyyjän huoltoon tai Germa-huoltokeskukseen.  

8. Varastointi  
Tarkasta aina käytön jälkeen, että patja on valmis seuraavaa käyttökertaa varten. Avaa venttiili 

kiertämällä sitä vastapäivään ja aseta patja tasaiselle alustalle. Kun rakeet ovat jakautuneet 

tasaisesti, taita patja kokoon alkuperäisellä tavalla. Pakkaa patja siten, että se mahtuu 

säilytyspaikkaansa. Tyhjiöpatjaa pidetään usein paareilla tai kassiin taitettuna. 

 

9. Tekniset tiedot  

Germa EasyFix -tyhjiöpatja on testattu EN 1865:n ja EN 1789:n mukaisesti. 

Germa EasyFix -tyhjiöpatja täyttää lääketieteellisiä laitteita käsittelevän neuvoston direktiivin 

93/42/ETY vaatimukset MR Safe  

Mitat:  

Pituus x leveys x korkeus: katso tuotetiedot alla  

Paino: katso tuotetiedot alla  

Lämmönkestävyys: 70°C  

Pakkasenkestävyys: -30°C  



Jalkapumpun kapasiteetti: Pumpun kapasiteetti riittää patjan tyhjentämiseen EN 1865:n mukaisesti 

 

Materiaalit:  

Osa    Materiaali  

Ylä- ja alapinnan materiaali:   Polyesterikangas, PVC-päällysteinen (tulenkestävä) 

Lisävahvistusmateriaali:   Polyesterikangas, PVC-päällysteinen (tulenkestävä) 

Sisäosa:    Polyesteri  

Rakeet:    Styropor-granulaattia (tulenkestävä)  

Puu:    Koivuvanerin  

Tuotetiedot: 

 Tuotenro   Tuotenimi   Pituus x leveys x korkeus, paino  

271 511 000   Germa EasyFiX PLUS  208x 130/72 x 4,5 cm, 8,8 kg  

271 511 001   Germa EasyFiX PLUS Ready2go 

Varusteet:  

271 000 701 Jalkapumppu  

272 000 701 Käsipumppu  

144 018 100 02 Värikoodattu hihnasarja (pikasoljilla)  

Varaosat:  

271 000 716 Patjan venttiili  

150 000 001 11 Korjaussarja 


