โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แนทูร่า แป้ นชนิดยกได้ Accordion Flange™
NaturaTM Two-Piece Convex Ostomy System with Accordion Flange™
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แป้น Natura™ Skin Barrier with Accordion Flange™ จะช่วยให้สามารถวางนิว้ ระหว่างแป้นและหน้าแปลนในขณะที่ต่อถุงเทียมเข้ากับหน้าแปลนได้ ต้องใช้ร่วมกับ
ถุงเก็บ Natura ™, Sur-Fit Natura ™ หรือ Combihesive™ Natura™ ที่มีขนาดเดียวกัน
ข้อบ่งใช้
ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม
วิธีการใช้
1. การเตรียมผิวหนัง
1.1 มือและผิวหนังรอบๆ ทวารเทียมต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสารที่มีความมันก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
2. การเตรียมแป้ น
2.1 เลือกแผ่นที่มีช่วงการตัดที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างที่สุดของรูเปิ ด (รูปที่ 1a)
2.2 วาดโครงร่างของทวารเทียมที่ถูกต้องลงบนกระดาษหุม้ แป้น (รู ปที่ 1b)
2.3 ตัดแป้นตามขอบด้านนอกของรอยลากโครงร่างที่ขีดไว้ อย่าตัดเลยขอบวงกลมนอกสุด (รูปที่ 1c)
2.4 สอดนิว้ เข้าไปในรูและใช้นวิ ้ รีดไปตามขอบที่ตดั ให้เรียบเพื่อไม่ให้มีขอบแหลมคม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษหุม้ ยังคงติด
อยู่หลังก้อนกาว
3. วิธีการใช้แป้ น (รูปที่ 2)
3.1 ดึงแถบลอกออกจากแป้น
3.2 วางปากช่องเปิ ดของแป้นไว้เหนือทวารเทียม
3.3 แปะแป้นบนผิวรอบทวารเทียมเป็ นเวลา 30 วินาที
3.4 ดึงแถบลอกที่เหลือออกจากแป้น
3.5 รีดให้เรียบจนไม่เหลือริว้ รอย
3.6 ใส่ไว้ได้นานตราบเท่าที่ยงั รูส้ ึกสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
4. การใช้ถุงเก็บ
4.1 แยกแผ่นฟิ ลม์ ของถุงเก็บออกเพื่อปล่อยให้อากาศเข้า (รูปที่ 3)
4.2 ถือหน้าแปลน Accordion Flange™ ด้วยนิว้ สามนิว้ โดยใช้มือทัง้ สองข้าง
4.3 จัดวางตาแหน่งหน้าแปลน Accordion Flange™ และหน้าแปลนถุงเก็บให้ตรงกัน (รูปที่ 4)
4.4 ใช้แรงกดเบาๆ รอบๆ เส้นรอบวงของหน้าแปลนจนกว่าจะ "ประกบ" เข้าที่และรูส้ ึกแนบสนิท โดยเริ่มกดจากบริเวณด้านล่าง
4.5 ดึงถุงเก็บเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่นเข้าที่ดีแล้ว (รู ปที่ 5)
5. การปิ ดถุงเก็บ
5.1 ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิ ดก้นถุง InvisiClose™ (รูปที่ 6)
พับส่วนปิ ดก้นถุงโดยเริ่มต้นด้วยแถบส่วนปลายจนกระทั่งตัวปิ ดล็อคซ้อนทับกันสนิท กดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันตลอดความกว้าง
ของปลายส่วนปิ ดก้นถุงและบีบจนกระทั่งรูส้ ึกว่าปิ ดแน่นสนิท หากต้องการ กลับด้านถุงเก็บจากข้างในออกมาข้างนอกเพื่อ
ปกปิ ดส่วนปิ ดก้นถุงไว้ (ถุงกระเป๋ ามีจาหน่ายเฉพาะสาหรับถุงรุ่น Natura™ + เท่านั้น)
5.2 ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง: (รูปที่ 7)
5.3 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก Accuseal™: (รูปที่ 8)
5.4 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 9)
5.5 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 10)

6. การระบายถุงเก็บ
6.1 ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิ ดก้นถุง InvisiClose ™ (รูปที่ 11)
ปลดล็อคปากปิ ดถุงเก็บและเปิ ดส่วนปิ ดก้นถุงโดยการกดที่สุดปลายแถบท่อเปิ ดถุงด้วยนิว้ มือ จากนั้นระบายถุงทิง้
6.2 ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง: (รูปที่ 12)
6.3 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก Accuseal™: (รูปที่ 13)
6.4 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 14)
6.5 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 10)
7. การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปั สสาวะสาหรับกลางคืน:
7.1 ก๊อก Accuseal™: (รูปที่ 15)
7.2 ก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 16)
7.3 ก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 17)
8. ข้อมูลเกี่ยวกับถุงเก็บที่มีตัวกรอง
8.1 ปิ ดตัวกรองด้วยสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ให้เมื่ออาบนา้ ว่ายนา้ ฯลฯ
8.2 ถอดออกหลังจากกิจกรรมทางนา้
9. วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที่ 18)
10. วิธีการดึงแป้ นออก (รูปที่ 19)
การกาจัดทิง้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด/ข้อบังคับในการกาจัดทิง้ ในแต่ละประเทศ
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ต้องใช้กับถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกัน
• ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจาก
มีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป้ ่ วยเหล่านีน้ านๆ ครัง้ หากตรวจพบก้อนในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
• ปลอกหุม้ เทปอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผูใ้ ช้ที่ใส่ผา้ อ้อม หากเกิดอาการระคายเคือง ควรปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทย์
• แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญควรประเมินความจาเป็ นในการใช้แป้นที่มีความนูนก่อนการใช้
• ผลิตภัณฑ์นมี ้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และไม่ควรนามาใช้ซา้ การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการ
ปนเปื ้อนข้าม (cross contamination) คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์อีกต่อไป
• วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง
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