โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ชัวร์ฟิต แนทูร่า ถุงอุจจาระ/ปั สสาวะชนิดสองชิน้
Sur-Fit Natura Stomahesive Wafer with Flexible Collar / Sur-Fit Natura Drainable Pouch
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
ถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะสาหรับชนิดสองชิน้ ประกอบด้วยแป้นสโตมาฮีซีฟ และถุงแบบระบายของเสียออกได้
ข้อบ่งใช้
ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม
วิธีการใช้
การเตรียมแป้ นสโตมาฮีซีฟ
• ผิวบริเวณรอบๆ ทวารเทียมต้องสะอาด แห้ง และปลอดจากตัวทาละลายหรือสารที่ลื่น
เลือกแผ่นที่แป้นมีขนาดช่องเปิ ดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างที่สุดของทวารเทียมอย่าง
น้อย 1/2 นิว้ (13 มม.) (รูปที่ 1)
• วาดโครงร่างของช่องทวารเทียมที่ถูกต้องลงบนกระดาษหุม้ ตัวแป้น (รู ปที่ 2)
ตัดขอบด้านนอกของรอยที่ลากไว้โดยให้แผ่นปกป้องผิวหนังอยู่ห่างจากช่องทวารเทียมที่ขยาย
ออกและช่องเปิ ดอย่างน้อย 1/4 นิว้ (7 มม.) สอดนิว้ เข้าไปในรูและใช้นิว้ รีดไปตามขอบที่ตดั ให้
เรียบเพื่อไม่ให้มีขอบแหลมคม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษหุม้ ยังคงติดอยู่หลัง แผ่นกาว ดึง
กระดาษหุม้ ออก (รูปที่ 3)
• สาหรับแผ่นที่มีรอยปรุช่องทวารเทียม สาหรับแผ่นที่มีรอยปรุช่องทวารเทียมให้แล้ว ให้
เลือกแผ่นที่มีความกว้างของช่องทวารเทียมที่มีขนาดเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของ
ทวารเทียม อย่าขยายรอยปรุช่องทวารเทียม ดึงกระดาษหุม้ ออก
• วิธีการใช้แป้นสโตมาฮีซีฟ (รูปที่ 4)กดแป้นไว้อย่างน้อย 30 วินาที
วิธีการติดถุงเก็บอุจจาระ/ปั สสาวะ
• วิธีการตรวจสอบการปิ ดผนึกของแป้น ให้กดที่ดา้ นล่างของตัวแป้นแล้วเลื่อนไปที่ดา้ นบน
ของแป้น อาจได้ยินเสียง “คลิก” หลายครัง้ (รูปที่ 5)

•

• วิธีการดึงถุงเก็บออก (รูปที่ 6)
• วิธีการดึงแป้นออก (รูปที่ 7)
วิธีการปิ ดถุงเก็บ INVISICLOSE™:
• ส่วนปิ ดก้นถุง InvisiClose ประกอบด้วยแผ่นปิ ด (security flap) (A) ตัวปิ ดล็อค (B) และ
แถบปลายทางออก (outlet end-strip) (C) (รูปที่ 8)
• จับแผ่นปิ ดให้อยู่ดา้ นตรงข้ามกับด้านหน้าของถุงเก็บเพื่อให้เห็นตัวปิ ดล็อค (รู ปที่ 9)
พับปลายส่วนปิ ดก้นถุงเข้าหาตัวสี่ครัง้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวปิ ดล็อคอยู่เหลื่อมกัน (รูปที่
10)
• กดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันจนกว่าคุณจะรู ส้ ึกว่าล็อคเข้าที่ (ได้ยินเสียงคลิก) ตลอดความ
ยาวแล้ว (รูปที่ 11)
• ห่อแผ่นปิ ดไว้รอบๆ ด้านหลังของถุง (ด้านข้างลาตัว) แล้วกดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันจนกว่า
คุณจะรูส้ ึกว่าล็อคเข้าที่แล้ว (ได้ยินเสียงคลิก) (รูปที่ 12)
วิธีการเปิ ดถุงเก็บ INVISICLOSE™:
• หันด้านหลังของถุงเก็บ (ด้านข้างลาตัว) เข้าหาตัวคุณ ค่อยๆ ยกแผ่นปิ ดเข้าหาตัวคุณเพื่อ
ปลดล็อค (รูปที่ 13)
• ในขณะที่ถือแผ่นปิ ดขึน้ ให้อยู่ดา้ นตรงข้ามกับด้านหน้าของถุงเก็บ ให้ปลดล็อคตัวปิ ดล็อค
โดยยกที่มุม (A) และคลายออกสี่ครัง้ (B) (รูปที่ 14)
เพื่อให้ระบายและ/หรือทาความสะอาดได้โดยสะดวก คุณอาจเปิ ดปลายส่วนปิ ดก้นถุงได้โดยดันปลายทัง้ สองข้างของแถบปลายทางออกด้วยนิว้ หัวแม่ มือและ
นิว้ ชี ้ (รูปที่ 15) สามารถทาความสะอาดส่วนปิ ดก้นถุงด้วยสบู่อ่อนๆ และน้าได้ หากต้องการ เช็ดให้แห้ง

•
•
•
•

การใช้ส่วนปิ ดก้นถุงแบบตรง (รูปที่ 16)
การใช้ส่วนปิ ดก้นถุงแบบโค้ง (รูปที่ 17)
การใช้ก๊อก ACCUSEAL® (รูปที่ 18)
การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน: (รูปที่ 19)

•
วิธีการใช้ก๊อกระบายแบบพับได้ (รูปที่ 20)
•
การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน: (รูปที่ 21)
ผลิตภัณฑ์นีส้ ามารถติดไว้ได้ในขณะแช่นา้ อาบนา้ หรือว่ายนา้ สาหรับถุงปลายปิ ดชนิดที่มีตวั กรอง ให้ติดตัวกรองด้วย
ฝาครอบแผ่นกรองที่เตรียมไว้ให้ เช็ดให้แห้งหลังโดนนา้
การกาจัดทิง้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด/ข้อบังคับในการกาจัดทิง้ ในแต่ละประเทศ
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
•
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะ
ปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป้ ่ วยเหล่านีน้ านๆ ครัง้ หาก
ตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่
เหมาะสม
•
ควรใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันทวารเทียมจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ
•
หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
•
ห้ามใช้ซา้
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง
ปริมาณบรรจุ
ผลิตภัณฑ์รหัส 401501, 401502, 401503, 401504, 401512, 401513, 401514, 401515 ใน 1 กล่องบรรจุ10 ชิน้ และคลิปปิ ดปลายถุง 2 ชิน้
ผลิตภัณฑ์รหัส 401552, 401553, 401534, 401535 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้ และข้อต่อจานวน 2 ชิน้
ผลิตภัณฑ์รหัส 401574, 401575, 401576, 401577, 125263, 125264, 125265, 125266 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้
ผลิตภัณฑ์รหัส 401906 ใน 1 กล่องบรรจุ 5 ชิน้
คาอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
หมายถึง รุ่นการผลิต
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