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ABSORBABLE HEMOSTATIC PRESSURE DRESSING
IMUKYKYINEN HEMOSTAATTINEN PAINESIDE
COMPRESSE ABSORBANTE À PRESSION HÉMOSTATIQUE
ABSORPTIONSFÄHIGER BLUTSTILLENDER DRUCKVERBAND
ABSORBEERBAAR HEMOSTATISCH DRUKVERBAND
BENDAGGIO EMOSTATICO COMPRESSIVO ASSORBENTE
APÓSITO COMPRESIVO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE

Laastari tyrehdyttävällä puristustyynyllä (pistoskohdan suojaukseen)
Steriloitu etyleenioksidikaasulla STERIILI EO Steriloitu etyleenioksidikaasulla
Valmistettu Japanissa

Ei saa käyttää uudelleen

Erinomainen puristus ja
hyvä tyrehdytysteho neulan poiston jälkeen
Hyvä puristusteho saavutetaan 6 mm paksun tyynyn
ja laastarin elastisten ominaisuuksien ansiosta.
Käytetään verinäytteenoton tai perifeerisen laskimokanyylin
poiston jälkeen.

Käyttöohjeet
VAIHE

Irrota suojapaperi vain osittain. Aseta laastarin
keskikohta ihoa vasten ja venytä noin 1 cm (kun käytössä on
STEPTY P 2 cm).

Pidä kiinni
suojapaperista

Älä venytä
liikaa!

Venytä laastarin liimaosat
yksitellen 1cm/siiveke.

■ Erittely

Keskuslaskimon puoli

Hygieeninen kompressio
■ Ominaisuudet

Laskimo
Tyyny

Sisäänvientikohta
verisuonessa
Sisäänvientikohta
ihossa

Ääreislaskimon puoli
Verta nopeasti imevä kerros
(erittäin ohut selluloosakuitukangas)

Laatu ja helppokäyttöisyys säästävät hoitotyöhön kuluvaa aikaa.

Tyyny
Erittäin imukykyinen 6 mm paksu tyyny

Verta imevä kerros
(viskoosikuitukangas)
(selluloosakuitukangas)

●27 mm pitkä soikea tyyny.
Peittää ja puristaa pistokohtaa.
●Soikea muoto helpottaa ihon stimulointia.

Vettä hylkivä kerros
Estää veren tihkumisen laastariin
(polyesterikuitukangas)

Laastari
Erittäin elastinen ja taipuisa uretaanikuitukangaslaastari
●Hypoallergeeninen akryyliliima-aine
●Suojapaperissa on suuri irrottamista helpottava kieleke.
●

■ Käyttö
•Veripalvelu: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenluovutuksen
tai verenoton jälkeen.
•Sairaala, klinikka: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenoton,
verensiirron tai tiputuksen jälkeen.

■ Käyttöesimerkki

1

Avaa steriilipakkaus ja ota painelaastari
pakkauksesta.

5

Venytä laastaria 1 cm leveydeltä ja
kiinnitä se tukevasti ihoon.

2

3

Kohdista laastarissa oleva haavatyyny
verisuonen suuntaisesti ennen neulan
poistamista ja pidä sitä paikoillaan.

6

Pidä haavatyynyä kevyesti paikallaan ja
vedä neula pois.

7

Vaihda puristavaa peukaloa niin, että
tyyny ei pääse liikkumaan ja jatka
puristamista.

■VAROTOIMET
• Jos haavaan tulee tuotteen käytön aikana kliininen infektio, lopeta tuotteen käyttö ja hoida
infektio.
• Jos esiintyy iho-oireita (esim. ihottumaa, kuumotusta tai kutinaa) esiintyy, lopeta tuotteen käyttö
ja hoida oireet.
• Irrota neula aina ennen tuotteen kiinnittämistä, jotta iho tai verisuonet eivät vaurioidu.
• Painelaastarien pitkäkestoinen käyttö aiheuttaa liiallista jännitystä, mikä rasittaa ihoa.
• Suosittelemme painelaastarin poistamista noin 2 tunnin kuluttua sen asettamisesta.
• Varmista ennen laastarin irrottamista, että verenvuoto on loppunut. Tarvittaessa tyrehdytä
verenvuoto puristamalla.

Kiinnitä toinen laastarin siiveke samalla
tavalla

4

Pidä haavatyynyä kevyesti paikallaan ja
vedä neula pois.

8

SteptyTM painelaastari kiinnitettynä iholle.

• Suojaa pistokohta.
• Jos painelaastari kastuu tai likaantuu, irrota se viipymättä ja kiinnitä tilalle uusi.
• Jos tuotteen pakkaus vahingoittuu, hajoaa tai kastuu, älä käytä tuotetta.
• Tuote on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
• Ihovaurioiden välttämiseksi irrota laastari hitaasti ihokarvojen suuntaisesti.
• Ei saa käyttää uudelleen.

■Tuotteen säilytys
•Säilytetään huoneenlämmössä vedeltä, korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta ja suoralta
auringonvalolta suojattuna.
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