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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 puristustyynyllä (pistoskohdan suojaukseen)
Valmistettu Japanissa

STERIILI

EO

Steriloitu etyleenioksidikaasulla

Ei saa käyttää uudelleen

Erinomainen puristusteho esimerkiksi värttinävaltimoon neulan poiston
jälkeen
Hyvä puristusteho saavutetaan 9 mm paksun tyynyn ja
laastarin elastisten ominaisuuksien ansiosta. Näin
pistokohtaan muodostuu tehokas ja pysyvä kompressio.

■ Erittely

Keskusvaltimon puoli
Valtimo
Tyyny

Sisäänvientikohta
verisuonessa
Sisäänvientikohta
ihossa

Ääreisvaltimon puoli

Kiinnitetyn STEPTYTM P -laastarin ja sen tuottaman
puristustehon välinen suhde

Uretaanikuitukangaslaastarin puristusteho kasvaa suhteessa
kiinnitetyn laastarin pituuteen.
Noin 2 cm laastaria tyynyn kummallakin puolella tuottaa
tehokkaan puristuksen (noin 100 mmHg) ja tunnin käytön jälkeen
alkuperäisestä tehosta on jäljellä noin 70–80 %.

Pehmustekerros
(soluuntunut polyeteeni)

Tyyny

Tyyny, joka puristaa ihoa pehmeästi ja tehokkaasti.
Muovinen levy, joka lisää puristustehoa ja turvallisuutta.
Kaikkiin suuntiin joustava laastari, joka ylläpitää riittävää puristustehoa.
Aikamerkintätarran avulla varmistetaan tuotteen oikean pituinen käyttöaika.
Säästää hoitotyössä käytettyä aikaa.
Laastarit ovat yksittäin pakattuja ja steriloitu etyleenioksidikaasulla.
Soveltuu valtimopistosten jälkeen, joissa neulan koko on 14-24 G.

Kompressio (mmHg)

Kaavio laastarin koon ja tyynyn kompression välisestä suhteesta

Ominaisuudet

•
•
•
•
•
•
•

Laastarin yhden pään pituus (cm)

Lähteenä Japanese Society of Medical Instrumentation 65th Volume No.2

Lämpökuva kämmenistä, kun STEPTYTMP on käytössä
Kämmenten vertailu, kun
toisessa kädessä on ollut
STEPTYTMP kaksi tuntia ja
toisessa tuotetta ei ole. Ihon
pintalämpötiloissa ei
havaita eroja, mikä osoittaa,
että verenkierto ei
heikkene.

• Verenvuodon tyrehdyttämiseen tai pistokohdan suojaamiseen valtimopistoksen jälkeen.

1

Avaa STEPTYTMP-pakkaus ja merkitse
tyynyn sijainti taittamalla laastaria kevyesti
sormenpäillä keskellä olevan levyn
koverasta kohdasta.

5

Purista tyynyä, pidä se paikallaan ja kiinnitä
samalla laastari toisen peukalon avulla
tukevasti ihoon.

2

3

Aseta tyyny siten, että se peittää sekä ihon että
verisuonen lävistyskohdan. Vedä suonessa
oleva neula ulos samalla, kun painat tyynyn
päältä peukalolla. Kiinnitä STEPTYTMP vasta
sen jälkeen, kun neula on poistettu.

6

Kun olet poistanut neulan, purista
tukipeukalolla tukevasti tyynyn päältä
(taustapuolelta) ja irrota kyynärluun
puoleinen suojapaperi osittain.

7

Vaihda puristavan peukalon tilalle toinen
peukalo. Huolehdi, että tyyny ei pääse
liikkumaan ja jatka puristamista tasaisella
puristusvoimalla.

■VAROTOIMET Tuotetta ei saa käyttää uudelleen
• Jos haavaan tulee tuotteen käytön aikana kliininen infektio, lopeta tuotteen käyttö ja hoida
infektio.
• Jos esiintyy iho-oireita (esim. ihottumaa, kuumotusta tai kutinaa), 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 2 tunnin kuluttua sen asettamisesta.
• Laastarin irrottaa käytön jälkeen lääkäri tai hoitaja.
• Irrota laastari potilaan ollessa vuodelevossa. Tarkkaile potilasta muutaman minuutin ajan
varmistaaksesi, että verenvuoto on loppunut.

Sisäänvientikohta
verisuonessa
Sisäänvientikohta
ihossa

Käytön alussa
Tunnin kuluttua
2 tunnin kuluttua

■ Käyttö

■ Tuotteen käyttö

Verta imevä kerros
(selluloosakuitukangas
viskoosikuitukangas)

Paina tyynyä edelleen tukevasti ja irrota toisen
puolen suojapaperi osittain. Kiinnitä laastaria
noin 2 cm:n matkalta tukevasti ihoon. Irrota
sen jälkeen koko suojapaperi ja kiinnitä
laastari kokonaan.

4

Purista tyynyä lujasti peukalolla samaan
aikaan, kun venytät laastaria ja kiinnität sen
tukevasti ihoon.

8

Kirjoita tarraan laastarin kiinnitysaika ja
kiinnitä tarra laastarin päälle (taustapuolelle).
Verenvuoto loppuu yleensä noin 60 minuutin
kuluttua STEPTYTMP:n kiinnittämisestä, mutta
ajassa on yksilöllisiä eroja.

• Jos puristusteho ei ole riittävä, ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi tyrehdytä
verenvuoto puristamalla.
• Suojaa pistokohta ehkäistäksesi neulan poiston jälkeisiä infektioita. Jos laastari kastuu
i uusi.
tai likaantuu, irrota laastari viipymättä ja kiinnitä tilalle
• Jos tuotteen pakkaus vahingoittuu, hajoaa tai kastuu, älä käytä tuotetta.
• Tuote on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
• Ihovaurioiden välttämiseksi irrota laastari hitaasti ihokarvojen suuntaisesti.

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