โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
ชัวร์ฟิต แนทูร่า แป้ นดูราฮีซีฟรูปถ้วยชนิดปั้ นได้
Sur-Fit Natura Durahesive Moldable Convex Skin Barrier with flange
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แป้นดูราฮีโฟรู ปถ้วยชนิดปั้นได้ ช่วยให้ปากช่องรูเปิ ดสามารถขึน้ รูปได้ตามรูปร่างและขนาดของทวารเทียมได้โดยไม่ตอ้ งใช้กรรไกร แป้นชนิดนีต้ อ้ งใช้ร่วมกับถุง SUR-FIT
Natura
ข้อบ่งใช้
ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม
วิธีการใช้
การเตรียมแป้น
ผิวบริเวณรอบๆ รูเปิ ดต้องสะอาด แห้ง และปลอดจากตัวทาละลายหรือสารที่ลื่น
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แป้น โปรดอ่านหัวข้อนีเ้ พื่อทาความคุน้ เคยกับขั้นตอนการใช้
1. วัดช่องรูเปิ ดโดยใช้วิธีตามคู่มือการวัดช่องรูเปิ ดที่แนบมาและเลือกขนาดของแป้น SUR-FIT Natura Durahesive พร้อมแป้นนูนขึน้ รูปที่
เหมาะสม
2. เปิ ดบรรจุภัณฑ์ของแป้นแต่ละชิน้ ออกโดยเก็บถาดใสไว้ ใช้ปากกาหรือปากกามาร์กเกอร์วาดโครงร่างของช่องรูเปิ ดบนถาดใส คุณอาจ
ต้องการตัดแบบออกและใช้ถาดแบบใสเป็ นแม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต ปรับปรุงแก้ไขแม่แบบเป็ นครัง้ คราวตามขนาดหรือรูปร่างของช่องรูเปิ ดที่เปลี่ยนแปลงไป
แม่แบบนีจ้ ะใช้สาหรับวาดโครงร่างบริเวณด้านหลังของแป้นเพื่อช่วยคุณในการปั้นปากช่องรูเปิ ดในแป้น
3. วาดโครงร่างของช่องรูเปิ ด (จากถาดบรรจุ) ลงบนด้านหลังของแป้นพลาสติก (ด้านข้างลาตัวของแป้น) ของแป้น SURFIT Natura Durahesive พร้อมแป้นนูนขึน้ รูป
สาหรับบางคนอาจพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถปั้นช่องรูเปิ ดได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยแม่แบบ
4. หันด้านข้างแป้นเข้าหาตัวคุณ (ด้านตรงข้ามของแผ่นรองหลังพลาสติก) ให้กดส่วนตรงกลางที่ยกขึน้ ของฝาพลาสติกเข้าไปในรูเริ่มต้นจนกระทั่งส่วนตรงกลางยื่น
ออกมาด้านนอก ขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยในการปั้ นขึน้ รู ปแป้น
5. ในการปรับปากช่องรูเปิ ดให้เหมาะกับผูส้ วมใส่ ให้วางปลายนิว้ (หรือนิว้ หัวแม่มือ) ไว้ที่ขอบของรูเริ่มต้นและเริ่มม้วนแป้นกลับ ใช้นวิ ้ มือ (หรือหัวแม่มือ) เพื่อม้วนแป้น
กลับจนกระทั่งคุณสามารถมองเห็นรูปแบบของช่องรูเปิ ดบนด้านหลังของแผ่นปิ ดพลาสติก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นเี ้ ป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปั้นขึน้ รูปได้ จึงไม่แนะนาให้ ใช้
กรรไกรในการทาปากช่องรูเปิ ดให้เหมาะกับผู้สวมใส่
หลังจากปั้ นปากช่องรูเปิ ดแล้ว ให้ถอดฝาปิ ดพลาสติกที่รองด้านหลังออกจากแป้น ห้ามดึงกระดาษหุม้ สีขาวออกจากขอบเทปบนแป้นในตอนนี ้
วิธีการใช้แป้ น

1. วางปากช่องรูเปิ ดไว้ตรงกลางเหนือช่องรูเปิ ดและกดแป้นให้เข้าที่
2. ใช้นวิ ้ มือลูบขอบด้านในให้ใกล้กับปากรูเปิ ดมากที่สุด (ค้างไว้ 30 วินาที) เพื่อให้แน่ใจว่าแป้นโอบรอบช่องรูเปิ ดไว้
3. ดึงกระดาษหุม้ สีขาวออกจากขอบเทปหน้าแปลนแล้วกดเข้าที่ ลูบขอบเทปหน้าแปลนให้เรียบ
วิธีการติดถุงเก็บ

เลือกถุงเก็บที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อให้พอดีกับแป้น
ก่อนที่จะใช้ถุงเก็บ ให้ปล่อยให้อากาศเข้าเล็กน้อยโดยค่อยๆ ให้กระจายเข้าไปในถุงเก็บตามภาพประกอบ

ติดถุงเก็บที่พอดีกันเข้ากับแป้นดังต่อไปนี:้

วิธีการตรวจสอบการปิ ดผนึกของแป้น ให้กดที่ดา้ นล่างของตัวแป้นแล้วเลื่อนไปที่ดา้ นบนของแป้น อาจได้ยินเสียง “คลิก” หลายครัง้
วิธีการดึงถุงเก็บออก

วิธีการดึงแป้นออก

ในการดึงแป้นออกจากผิวหนัง ให้ใช้มือข้างหนึ่งประคองผิวหนังและค่อยๆ ลอกแป้นออก
วิธีการใช้ท่อทางออก INVISICLOSE™
วิธีการปิ ดถุงเก็บ:
ส่วนปิ ดก้นถุง InvisiClose (1) ประกอบด้วยแผ่นปิ ดนิรภัย (security flap) (A) ตัวปิ ดล็อค (B) และแถบปลายทางออก (outlet end-strip) (C)
จับแผ่นปิ ดนิรภัยให้อยู่ดา้ นตรงข้ามกับด้านหน้าของถุงเก็บเพื่อให้เห็นตัวปิ ดล็อค (2)
พับปลายส่วนปิ ดก้นถุงเข้าหาตัวสี่ครัง้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวปิ ดล็อคอยู่เหลื่อมกัน (3)
กดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันจนกว่าคุณจะรู ส้ ึกว่าล็อคเข้าที่ (ได้ยินเสียงคลิก) ตลอดความยาวแล้ว (4)
ห่อแผ่นปิ ดนิรภัยไว้รอบๆ ด้านหลังของถุง (ด้านข้างลาตัว) แล้วกดตัวปิ ดล็อคเข้าด้วยกันจนกว่าคุณจะรู ส้ ึกว่าล็อคเข้าที่แล้ว
(ได้ยินเสียงคลิก) (5)
วิธีการเปิ ดระบายถุงเก็บ:
หันด้านหลังของถุงเก็บ (ด้านข้างลาตัว) เข้าหาตัวคุณ
ค่อยๆ ยกแผ่นปิ ดนิรภัยเข้าหาตัวคุณเพื่อปลดล็อค (6)
ในขณะที่ถือแผ่นปิ ดนิรภัยขึน้ ให้อยู่ดา้ นตรงข้ามกับด้านหน้าของถุงเก็บ ให้ปลดล็อคตัวปิ ดล็อคโดยยกที่มุม (7) และคลาย
ออกสี่ครัง้ (8)
เพื่อให้ระบายและ/หรือทาความสะอาดได้โดยสะดวก คุณอาจเปิ ดปลายส่วนปิ ดก้นถุงได้โดยดันปลายทัง้ สองข้างของแถบ
ปลายทางออกด้วยนิว้ หัวแม่มือและนิว้ ชี ้ (9)
สามารถทาความสะอาดส่วนปิ ดก้นถุงด้วยสบู่อ่อนๆ และนา้ ได้ หากต้องการ เช็ดให้แห้ง

วิธีการใช้ส่วนปิ ดก้นถุง

หากคุณใช้ถุงเก็บที่ระบายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนปิ ดก้นถุงอยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง
การใช้ก๊อก ACCUSEAL® บนถุงเก็บปัสสาวะ

การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน:

วิธีการใช้ก๊อกระบายแบบพับได้สาหรับถุงเก็บปั สสาวะ

การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสาหรับกลางคืน:

การกาจัดทิง้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด/ข้อบังคับในการกาจัดทิง้ ในแต่ละประเทศ
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ต้องใช้กับถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกัน
• ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมี
คราบกาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผูป้ ่ วยเหล่านีน้ านๆ ครัง้ หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่ม
ให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
• ใช้ดว้ ยความระมัดระวังเมื่อทราบว่ามีการไหลเวียนของเลือดผิดปกติบริเวณทวารเทียมหรือบริเวณที่อยู่โดยรอบของผิวหนังที่อยู่ติดกับทวารเทียม
• หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
• ห้ามใช้ซา้
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง
ปริมาณบรรจุ
ผลิตภัณฑ์รหัส 404592, 404593, 404594 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้
คาอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
หมายถึง รุ่นการผลิต
EXP. DATE หมายถึง วันหมดอายุ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร
ผลิตโดย
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพบั ลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน
นาเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จากัด
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