Concave Click pohjalevy
2-osainen click pohjalevy

Käyttöohje

Käyttötarkoitus

Avannepussi on tarkoitettu avanteesta tulevan eritteen keräämiseen. Avannepussiin on liitetty
tarttuva pohjalevy, joka on tarkoitettu kiinnittymään avanteen ympärillä olevaan ehjään ihoon.

Indikaatio

Laite on tarkoitettu ihmisille, joilla on avanne.

Varoitus

Tämän kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttöä ei suositella, se voi aiheuttaa
ristikontaminaation.

Uudelleenkäyttö, puhdistus, desinfiointi ja/tai (uudelleen)sterilointi voivat heikentää tuotteen
ominaisuuksia, mikä taas muodostaa ylimääräisen fyysisen haitan tai infektion vaaran potilaalle.

Tietoa

Kertakäyttöinen avannepohjalevy.

Tuotteet on tarkoitettu säilytettäviksi laatikossa, kunnes ne otetaan käyttöön, sillä laatikko suojaa
tuotteita ja laatikon tarra sisältää tärkeitä tietoja, mm. eränumeron (LOT), viimeisen käyttöpäivän
ja yksilöllisen viivakoodin.

Laitetta ei tarvitse poistaa ennen magneettikuvausta, sillä se ei aiheuta vaaraa
magneettikuvauksessa.
Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään
Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Erityiset säilytysolosuhteet

Säilytä tuotetta vaakatasossa.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena esiintyy vakava tapahtuma, siitä on
ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.

Tuoteominaisuudet
Etuosa

Takaosa

Suojakalvo

Leikkauksen
ohjausviiva

Kiinnitysrengas

Vyökorvake
Kiinnityskoon
osoitin

Läppä

Käyttöohjeet
Valmistelu
1

Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja
kokoinen aukko pienillä, kaarevilla saksilla pohjalevyn
leikkuuohjainta noudattaen.
Voit käyttää laatikossa olevaa avannemittaa avanteen koon ja
muodon mittaamiseen.
Avanteen muoto voi muuttua, joten se on hyvä mitata, kun se
on suurimmillaan. Näin on usein silloin, kun istut.

Ohivuotojen ja iho-ongelmien minimoimiseksi on tärkeää, että
aukko sopii tarkalleen avanteen ympärille.

2

Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on
oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista.

Käyttö
3

Valmistele pohjalevy kiinnittämistä varten painamalla

4

Irrota suojakalvo pohjalevystä.

pohjalevyä keskiosastaan vastakkaiseen suuntaan.

5

Ota pohjalevystä kiinni siten, että läpät ovat taaksepäin
taitettuina.
Kohdista pohjalevyn keskiosa avanteen ympärille.
Paina keskiosa huolellisesti ihoa vasten.
Käännä sitten läpät avannetta ympäröivän alueen päälle.

6

Paina pohjalevy kunnolla ihoa vasten keskeltä ulospäin.

7

Aseta etusormi avannetta ympäröivän kiinnitysrenkaan
sisälle. Paina pohjalevyä varovasti kiinnitysrenkaan ja
avanteen välistä ja varmista, että pohjalevyn keskiosa on
tiiviisti kiinni ihoa vasten.

8

Paina pohjalevyn keskeltä ja siitä ulospäin eri suuntiin, jotta
varmistat tiiviin kiinnittymisen pohjalevyn ja avannetta
ympäröivän ihon välillä.

9

Varmista ennen pussin kiinnittämistä, että pohjalevy on
puhdas. Tarkista, että lukitusrengas on auki.
Kohdista pussikiinnityksen alaosa pohjalevyn kiinnityksen
alaosaan.

10

Liitä pussi ja pohjalevy alaosasta yhteen keskimmäisten

11

Vieritä etusormiasi ylöspäin ja paina kiinnityksen yläosaa

sormien avulla.

kevyesti, kunnes tunnet, että pussi on kunnolla kiinni
pohjalevyssä.

12

Sulje lukitusrengas painamalla lukko yhteen. Pussi on
pitävästi kiinnitetty pohjalevyyn, kun kuulet napsahduksen.
Vedä pussia varovasti ja varmista, että se on kiinnitetty
oikein.

Poistaminen
1

2

3

Avaa lukitusrengas painamalla sormenpäällä pientä vatsaan
päin olevaa turkoosinväristä kielekettä.

Pidä kiinni pussin poistokorvakkeesta ja poista pussi
vetämällä pussi varovasti irti pohjalevystä.

Irrota pohjalevy varovasti vetämällä pohjalevyn
irrotuskorvaketta vatsasta poispäin ja rullaa pohjalevyä
hitaasti alaspäin.



Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen
helpottamiseksi.

Hävittäminen
Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja se on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti
esim. normaalin talousjätteen mukana.
Älä huuhtele tuotetta alas WC:stä.

Lisätietoja pussista
Katso lisäohjeita pussin käyttämisestä pussien vähittäismyyntilaatikon mukana tulevasta
käyttöohjeesta.

Käyttöohje on saatavana myös videolla
Voit katsoa ohjevideon skannaamalla QR-koodin tai menemällä verkkoosoitteeseen
http://www.coloplast.fi/concave2osainen

Toistuvien ongelmien selvittäminen
?

Pohjalevy ei tartu kunnolla ihoon
Noudata huolella tämän esitteen kiinnitysohjeita ja varmista, että iho on täysin puhdas
ja kuiva ennen kiinnittämistä. On tärkeää, että pohjalevy on kunnolla kosketuksessa
ihon jokaista poimua vasten. Paina pohjalevyä sitä kiinnittäessäsi, jotta varmistat
riittävän kiinnittymisen.

?

Pohjalevyn alla oleva iho on punainen ja/tai ärtynyt
Ärtynyt iho voi johtua monista eri syistä. Se voi johtua ohivuodosta, joka aiheutuu
väärän avannesidoksen tai virheellisen kokoisen leikkuuohjaimen käyttämisestä. Mutta
se voi johtua myös riittämättömästä puhdistamisesta tai pohjalevyn nopeasta
poistamisesta, joka voi rasittaa ihoa. Jos iho on punainen, pohjalevyn poistoaineesta
voi olla apua. Keskustele ongelmasta avannehoitajan kanssa niin pian kuin
mahdollista.

?

Ohivuoto pohjalevyn alla
Ohivuoto voi johtua monista eri syistä. Se voi johtua kehon tai avanteen muodon tai
korkeuden muuttumisesta tai pohjalevyn virheellisestä kiinnittämisestä. BodyCheckitsearvioinnin (verkko-osoitteessa www.bodycheck.coloplast.com) avulla voit tarkistaa,
onko avanneprofiilisi muuttunut. Jos näin on, sinun on ehkä käytettävä toista
avannesidosta tai ottaa käyttöön jokin tukeva lisätuote. Keskustele ongelmasta
avannehoitajan kanssa niin pian kuin mahdollista.

Symbolien merkitykset
Lääketieteellinen ja kirurginen laite

Ei saa käyttää uudelleen

Osoittaa, että tuote noudattaa
Euroopan lääketieteellisiä ja

Osoittaa, että viivakoodi sisältää

kirurgisia laitteita koskevaa

laitteen yksilöidyn tunnisteen

lainsäädäntöä
Luettelonumero

(Global Trade Item
Number) Kauppanimikkeen
maailmanlaajuinen yksilöity numero

Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)
Eräkoodi

Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)

Valmistaja

Suojattava suoralta auringonvalolta
Tämä puoli ylöspäin
Kierrätettävä pakkausmateriaali
Turvallinen MRI-laitteen kanssa

Lue käyttöohje
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