โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
เอสตีมพลัส ถุงอุจจาระชนิดชิน้ เดียว
Esteem+ One-piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
เอสตีมพลัส ถุงอุจจาระชนิดชิน้ เดียวแบบนุ่มมีฟิลเตอร์ช่วยระบายแก๊สและช่วยดูดกลิน่ ใช้รว่ มกับคลิปปิ ดปลายถุง
ข้อบ่งใช้
ใช้เก็บของเสียทวารเทียมหรือท่อปัสสาวะเทียม
วิธีการใช้
1
การเตรียมผิวหนัง
มือและผิวหนังรอบๆ ช่องรูเปิ ดต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสารที่มีความมันก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
2
การเตรียมถุงเก็บ
A) สาหรับถุงตัดให้พอดี (รูปที่ 1) วาดโครงร่างของช่องรูเปิ ดลงบนแถบหุม้ ของแผ่นปกป้องผิวหนัง ตัดแผ่นปกป้องผิวหนังที่ขอบด้านนอกของโครงร่างที่วาดไว้บนแถบหุม้
ของแผ่นปกป้องผิวหนัง อย่าตัดเลยเหนือเส้นสุดท้าย ใช้นวิ ้ ปาดรอยตัดให้เรียบ
B) สาหรับถุงทีต่ ดั ไว้ให้แล้ว
เลือกถุงที่มีช่องรูเปิ ดก่อนตัดใหญ่กว่าช่องรูเปิ ดของคุณเล็กน้อย
หมายเหตุ: 1) ปลอกหุม้ เทปอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผูใ้ ช้ที่ใส่ผา้ อ้อม หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ตดั ขอบให้หา่ งจากแผ่นปกป้องผิว หนัง2) ป้องกันช่องรู
เปิ ดจากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บ
3
วิธีการใช้ถงุ เก็บ (รูปที่ 2) แยกแผ่นฟิ ลม์ ของถุงออกเพื่อให้อากาศเข้า ดึงแถบหุม้ ออก วางปากช่องเปิ ดของแผ่นปกป้องผิวหนังไว้เหนือช่องรูเปิ ด แปะแผ่น
ปกป้องผิวหนังบนผิวรอบช่องรูเปิ ดเป็ นเวลา 30 วินาที หากยังมีขอบผ้าเหลืออยู่ ให้ดงึ แถบลอกที่เหลืออยู่ออก รีดให้เรียบจนไม่เหลือริว้ รอย
ใส่ไว้ได้นานตราบเท่าที่ยงั รูส้ กึ สบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
4.
การปิ ดถุงเก็บ
A) ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิ ดก้นถุง INVISICLOSE™ (รูปที่ 3) พับส่วนปิ ดก้นถุงโดยเริ่มต้นด้วยแถบส่วนปลายสีขาวจนกระทั่งตัวปิ ดล็อคซ้อนทับกันสนิท กดตัวปิ ดล็อค
เข้าด้วยกันตลอดความกว้างของปลายส่วนปิ ดก้นถุงและบีบจนกระทั่งรูส้ กึ ว่าปิ ดแน่นสนิท หากต้องการ กลับด้านถุงเก็บจากข้างในออกมาข้างนอกเพื่อปกปิ ดส่วนปิ ดก้น
ถุงไว้ หรือพับลงมาบริเวณปลายถุงเก็บ
หมายเหตุ: ถุงเก็บ ESTEEM ™ขนาดเล็กพิเศษไม่มีที่พบั หรือกระเป๋ า
B)
ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง (รูปที่ 4)
C) ถุงระบายออกได้สาหรับเด็กที่มีส่วนปิ ดก้นถุง (รูปที่ 5)
ดึงแถบลอกออกจากแถบกาว กดฝาปิ ดให้เข้าที่ไปสู่ปลายถุงเก็บทางด้านข้างโดยไม่มีแผ่นปกป้องผิวหนัง
D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 6)
E) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 7)
5.
การระบายถุงเก็บ
A) ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิ ดก้นถุง INVISI- CLOSE™: (รูปที่ 4) ปลดล็อคปากปิ ดถุงเก็บและเปิ ดส่วนปิ ดก้นถุงโดยการกดที่สดุ ปลายแถบท่อเปิ ดถุงด้วยนิว้ มือ จากนัน้
ระบายถุงทิง้
B) ถุงระบายออกได้ที่มีตวั หนีบส่วนปิ ดก้นถุง: (รูปที่ 9)
C) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก ACCUSEAL™ (รูปที่ 10)
D) ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 11)
การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน: ก๊อก ACCUSEAL: (รูปที่ 12)
ก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 13)
6.
ข้อมูลเกี่ยวกับถุงเก็บที่มีตวั กรอง
ปิ ดตัวกรองด้วยสติก๊ เกอร์ที่เตรียมไว้ให้เมื่ออาบนา้ ว่ายนา้ ฯลฯ ถอดออกหลังจากกิจกรรมทางนา้
7.
วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที่ 14)
8.
การกาจัดทิง้
ผลิตภัณฑ์นมี ้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และไม่ควรนามาใช้ซา้ การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการปนเปื ้อนข้าม (cross contamination)
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

หากในระหว่างการใช้อปุ กรณ์นหี ้ รือจากการใช้งานแล้วเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึน้ โปรดรายงานไปยังผูผ้ ลิตและหน่วยงานในประเทศของคุณ

การกาจัดทิง้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด/ข้อบังคับในการกาจัดทิง้ ในแต่ละประเทศ
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป้ ่ วยเหล่านีน้ านๆ ครัง้ หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่ม
ให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
• แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญควรประเมินความจาเป็ นในการใช้แผ่นปกป้องผิวหนังที่มคี วามนูนก่อนการใช้
• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในทีแ่ ห้ง

ปริมาณบรรจุ
1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้ และคลิปปิ ดปลายถุงจานวน 2 ชิน้
คาอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
หมายถึง รุน่ การผลิต
หมายถึง วันหมดอายุ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร
ผลิตโดย
บริษัท ยูโนเมดิคอล เอส อาร์ โอ, มิชาโลฟ, สโลวาเกีย
นาเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จากัด
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