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De Face Cradle is voor patiënten in 

buikligging waarbij men beter zicht heeft op 

het gezicht van de patiënt. 

Terwijl de patiënt in rugligging ligt, 
plaatst u de basis van de Face Cradle , 
met foamkussens, op het gezicht van de 
patiënt. Zorg ervoor dat de 
wenkbrauwen zichtbaar zijn en de ET 
tube niet wordt afgeknikt. Controleer de 
diepte van de ET tube alvorens te gaan 
draaien. Houdt de Face Cradle met 
foamkussens goed tegen het gezicht 
van de patiënt terwijl u de patiënt draait. 

 

 
 
TIPS 

Voor het draaien 

van de patient in 

buikligging met de 

Face Cradle. 

De arts kan de beide zijkanten van de basis van 
de Face Cradle gebruiken als handvaten tijdens 
het draaien van de patiënt. 

 
 
Nadat u de patiënt in buikligging heeft gelegd 
controleert u de ET tube opnieuw. Plaats 
daarna de spiegel onder de basis van de Face 
Cradle in de 4 uitsparingen van de spiegel.  

 
Stel de foamkussens in op de juiste grootte 
van het gezicht van de patiënt en bepaal de 
juiste hoogte voor Face Cradle zodat de 
patiënt in de juiste neutrale stand ligt. Indien 
nodig re-positioneer tevens het lichaam 
zodat de nek in de juiste neutrale stand komt. 
Sluit het beademingsslang aan op de ET 
tube. 

Eenmaal in buikligging controleer nogmaals het gezicht en de foamkussens 
voor een juiste pasvorm. Zorg ervoor dat het gezicht en ogen zich tussen de 
foamkussen opening bevinden. Zorg er tevens voor dat er voldoende ruimte 
is tussen de neus en de spiegel. De ET tube en de beademingsslang moeten 
niet afgeklikt worden en dienen het zicht op de spiegel niet te belemmeren. 
Controleer regelmatig de ogen, neus en nek zodat deze in de juiste positie 
bevinden. 

Waarschuwing: 

1.   Een niet natuurlijke houding van de nek kan leiden tot nekschade en / 
huidschade. 

2.   Om schaafwonden of decubitus te voorkomen, controleer het gezicht 
regelmatig en repositioneer het hoofd zoals in het protocol staat beschreven. De 
standaard klinische richtlijnen adviseren iedere 2 uur. 

 

 
 
When Vision Matters...    
You Have Control.” 
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