โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ชัวร์ฟิต แนทูร่า แป้ นดูราฮีซีฟชนิดปั้ นได้
Sur-Fit Natura Moldable Durahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Flexible Collar
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
ชัวร์ฟิต แนทูร่า แป้นดูราฮีซีฟชนิดปั้นได้ ใช้ร่วมกับถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะ
ข้อบ่งใช้
ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม
วิธีการใช้
1. การเตรียมผิวหนัง
มือและผิวหนังรอบๆ ทวารเทียมต้องสะอาด แห้ง และปลอดจากตัวทาละลายหรือสารที่ลื่น
2. การเตรียมแป้น (รูปที่ 1)
ห้ามดึงแผ่นใสปิ ดด้านหลังหรือแถบลอกออกจากแป้น ควรปั้นแป้นให้มีรูปร่างและขนาดตามปากทวารเทียมโดยไม่ตอ้ งใช้
กรรไกร
ในการปรับปากทวารเทียมให้เป็ นแบบเฉพาะส่วนบุคคล ให้วางปลายนิว้ (หรือนิว้ หัวแม่มือ) ไว้ที่ขอบของรูเริ่มต้นและเริ่ม
ม้วนแป้นกลับ ใช้นวิ ้ หัวแม่มือ (หรือนิว้ มือ) เพื่อม้วนกาวกลับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสร้างช่องเปิ ดตามขนาดและรูปร่างของ
ทวารเทียมที่ตอ้ งการได้
ต้องม้วนกาว อย่ายืด ดึง หรือตัดกาวเพื่อทาให้มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ใช้ทันทีหลังจากปั้นขึน้ รูป
หมายเหตุ: 1) ปลอกหุม้ เทปอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผูใ้ ช้ที่ใส่ ผา้ อ้อม หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ตดั ขอบ
ให้ห่างจากแป้น 2) ป้องกันทวารเทียมจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ
3. วิธีการใช้แป้น กดแป้นไว้อย่างน้อย 30 วินาที(รูปที่ 2)
ดึงแถบลอกออกจากแป้น วางปากช่องเปิ ดของแป้นไว้เหนือทวารเทียม แปะแป้นบนผิวรอบทวารเทียมเป็ นเวลา 30 วินาที
หากยังมีขอบผ้าเหลืออยู่ ให้ดึงแถบลอกที่เหลืออยู่ออก ทาให้เรียบและลบริว้ รอยออก
กดกาวที่มว้ นไว้ให้ใกล้กับทวารเทียมให้มากที่สุดโดยกดวนเป็ นวงกลม โดยกดให้แน่นอยู่กับที่เป็ นเวลา 30 วินาที
ใส่ไว้ได้นานตราบเท่าที่ยงั รูส้ ึกสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
4. วิธีการใช้ถุงเก็บ (รูปที่ 3)
แยกแผ่นฟิ ลม์ ของถุงเก็บออกเพื่อปล่อยให้อากาศเข้า วางเรียงแป้นและแป้นถุงเก็บและกดบริเวณด้านล่างของหน้าแปลน
จากนัน้ เลื่อนไปด้านบนของหน้าแปลน แล้วกดในขณะที่เลื่อนไปรอบๆ ดึงถุงเก็บเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่นเข้าที่ดี
แล้ว
5. การปิ ดถุงเก็บ
A) ถุงระบายได้พร้อมส่วนปิ ดก้นถุง INVISICLOSE™
(รูปที่ 4)
พับส่วนปิ ดก้นถุงโดยเริ่มต้นด้วยแถบส่วนปลายสีขาวจนกระทั่งตัวปิ ดล็อคซ้อนทับกันสนิท กดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันตลอด
ความกว้างของปลายส่วนปิ ดก้นถุงและบีบจนกระทั่งรูส้ ึก ว่าปิ ดแน่นสนิท หากต้องการ กลับด้านถุงเก็บจากข้างในออกมา
ข้างนอกเพื่อปกปิ ดส่วนปิ ดก้นถุงไว้

B) ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง: (รูปที่ 5)
C) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™: (รูปที่ 6)
D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 7)
6. การระบายถุงเก็บ
A) ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิ ดก้นถุง INVISICLOSE:
(รูปที่ 8) ปลดล็อคปากปิ ดถุงเก็บและเปิ ดส่วนปิ ดก้นถุงโดยการกดที่สุดปลายแถบท่อเปิ ดถุงด้วยนิว้
มือ จากนัน้ ระบายถุงทิง้
B) ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง: (รูปที่ 9)
C) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 10)
D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รู ปที่ 11)
7. การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน:
ก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 12) ก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 13)
8. ข้อมูลเกี่ยวกับถุงเก็บที่มีตวั กรอง
ปิ ดตัวกรองด้วยสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ให้เมื่ออาบนา้ ว่ายน้า ฯลฯ ถอดออกหลังจากกิจกรรมทางน้า
9. วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที่ 14)
10. วิธีการดึงแป้นออก (รูปที่ 15)
การกาจัดทิง้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด/ข้อบังคับในการกาจัดทิง้ ในแต่ละประเทศ
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
•
ต้องใช้กับถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกัน
•
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะ
ปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป้ ่ วยเหล่านีน้ านๆ ครัง้ หาก
ตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่
เหมาะสม
•
แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญควรประเมินความจาเป็ นในการใช้แป้นกับความนูนของทวารเทียมก่อนการใช้
•
หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
•
ห้ามใช้ซา้
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง
ปริมาณบรรจุ
ผลิตภัณฑ์รหัส 411800, 411802, 411804, 411806 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้
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