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Mediseam -tyhjiöpatjojen yleiset käyttöohjeet: 
 
Mediseam-tyhjiöpatja on tarkoitettu loukkaantuneen potilaan kokovartalotuentaan 
onnettomuuspaikalla sekä siirrettäessä potilasta edelleen jatkohoitoon.  
Potilaan hoidossa käytettävistä apuvälineistä päättää aina paikalla oleva hoitohenkilöstö. 
 
 

1. Vie patja potilaan viereen, levitä patja suoraksi, aukaise potilasvöiden vyösoljet ja tasaa 
patjan sisällä oleva ryynitäyte tasaiseksi matoksi. 

2. Siirrä potilas varovasti patjalle, käyttäen apuna esim. kauhapaaria, siirtolakanaa, tai muuten 
niin, että potilaan vartalo pysyy mahdollisimman suorassa asennossa. Patjan päällä 
siirtolakana myös suojaa patjaa, ja sillä on helppo siirtää potilas edelleen siirtopaareille.  

3. Aseta potilaan pää patjassa olevan kuvan mukaan patjan yläreunan tasolle (tai tyynylle, 
mallit TP280/TP360) niin, että tyynyn paksumpi etureuna jää potilaan niskakaaren alle.   

4. Muotoile patja potilaan vartalon mukaan. Taivuta patja sivuilta potilaan pääpuolesta niin että 
potilaan pää tukeutuu patjan tai patjatyynyn ja patjan väliin tukevasti. 

5. Kiinnitä ja kiristä potilasvyöt alustavasti. 
6. Kiinnitä tyhjiöpumpun pistoke patjan tyhjiöventtiiliin ja ime patjaa hieman kovemmaksi. 
7. Työparina toimien, toinen henkilö varmistaa samalla patjan oikean muotoilun, sekä kiristää 

vielä potilasvyöt. Ime patja tyhjiöpumpulla täysin kovaksi ja irrota pumpun pistoke 
venttiilistä painamalla venttiilin metallista paininta. 

8. Ennen potilaan siirtoa tarkista vielä, että potilas on kaikilta osin hyvin tuettu ja valmiina 
siirtoon ja jatkokuljetukseen. 

9. Tartu patjan kantokahvoihin ja nosta potilas varovasti ilmaan (2 – 4 henkilöä) ja siirrä 
potilas paareille tai muuhun jatkokuljetusyksikköön. 

10. Patjan avaaminen tapahtuu työntämällä venttiilipistoke tyhjiöventtiiliin, jolloin ilma virtaa 
takaisin patjaan ja patja pehmenee sekä avaamalla potilasvyöt. Nyt potilas on siirrettävissä 
jatkotoimenpiteitä varten patjalta. 

11. Käytön jälkeen puhdista patja vedellä ja emäksisellä pesuaineella, huuhtele ja kuivaa hyvin. 
Jätä patja kuivumaan suorana ilmavaan tilaan. Jos käytät desinfioivia puhdistusaineita, 
huuhtele patja vielä sen jälkeen vedellä. Desinfektioaineet haihduttavat runsaasti käytettynä 
patjamateriaalissa olevia pehmikeaineita ja näin ollen kovettavat patjan pintamateriaalia. 

12. Tarkista patjan kunto ja toimivuus jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin varmistat, että patja 
on taas käyttövalmis seuraavaa käyttökertaa varten. 

 
Tyhjiöpatjan huolto: 
 

1. Jos patja pehmenee tyhjiöinnin jälkeen nopeasti, etsi patjan pinnasta mahdollisia 
vuotokohtia (naarmut, hankautumat, selvät pintavauriot). Paikkaa kaikki löydetyt 
vuotokohdat. TP280 ja TP360 patjan tyhjiöosan voi vetää ulos patjan jalkopäässä olevan 
tarra-aukon kautta, työntämällä ensin venttiili patjan pintakankaassa olevan aukon läpi 
patjan sisään. Tarkista venttiilin kunto sekä etsi tyhjiöosassa mahdollisesti oleva vuotokohta 
ja paikkaa se esim. Liquisole kumi-muoviliimalla tai Loctite 406 pikaliimalla ja 
paikkalapulla. Tarkemmat ohjeet liimapakkauksessa. Paikkausten jälkeen testaa patjan 
toimivuus, ja tarvittaessa toista menettely  

2.  Jos vikaa ei löydy ota yhteys valmistajaan. 


