BloodSTOP®-i kasutusjuhend
BloodSTOP®-i hemostaatiline haavaside on valmistatud 100%
naturaalsest
bioühilduvast
ja
veeslahustuvast
eeterdatud
naatriumkarboksümetüültselluloosist. BloodSTOP®-i materjal muutub
kokkupuutel vere ja eksudaadiga läbipaistvaks geeliks, mis kleepub
haavale ja suleb verejooksu.
Kasutusnäidustused
Välispidiseks lühiajaliseks kasutamiseks rebimis- või lõikehaavade, abrasioonide või veenipunktsiooni verejooksude
ohjamiseks ning haavade hooldamiseks niiske haavakeskkonna vajaduse korral.
Üldpopulatsioonile ja (ainult ELi riikides) patsientidele, kes tarvitavad antikoagulante.
Juhised käitumiseks pindmise haava korral
1. Kanna puhtale haavale üks või mitu kihti haavasidet kuiva või kinnastatud käega. Suruge haavaside
haavale, kuni veritsus täielikult lakkab (tavaliselt 2–3 minutit). Kätele kinni jäämise vältimiseks eemaldage
sõrmed kleepuvalt geelilt rulliva liigutusega.
2. Niiske haavakeskkonna säilitamiseks katke piirkond lisahaavasidemega. Verejooksu jätkumisel
pöörduge arsti poole.
3. Vahetage iga päev või 24 tunni jooksul. Eemaldamiseks immutage steriilse vee või steriilse füsioloogilise
lahusega ja pühkige geel ettevaatlikult ära, vältides hüübe liigutamist. Korrake eeltoodud samme, kuni
haav paraneb.

Ninaverejooks
1. Paigaldage õrnalt käsitsi või vatitikuga verejooksu allikale võimalikult lähedale pea kesk- ja tagaosa
suunas. Võite haavasideme enne ninna asetamist keerata rulli.
2. Suruge ninasõõrmed ülaosast kokku, kuni verejooks lakkab. Verejooksu jätkumisel pöörduge arsti
poole.
3. Eemaldamiseks tõmmake või pigistage geel ninasõõrmetest õrnalt välja. Loputage õrnalt steriilse vee
või steriilse füsioloogilise lahusega.

Hoiatused Ärge kasutage hammaste väljatõmbamisel. Lõpetage kasutamine, kui tekib turse või punetus. Ainult välispidiseks
kasutamiseks. Katke BloodSTOP® haavaside täiendava sidemega, et säilitada survet haavapiirkonnale. Ärge vahendit
korduvalt kasutage kuna see ei ole pärast esimest kasutuskorda enam steriilne. Mittesteriilse vahendi kasutamine võib
põhjustada infektsiooni.
Hoiustamine Maksimaalse säilivusaja tagamiseks on soovitatav hoida BloodSTOP® haavasidet temperatuuril 15–30 °C
(59–86 °F).
Koostisosad: puhastatud veeslahustuv eeterdatud naatriumkarboksümetüültselluloos.
Toote nimetus

BloodSTOP® Hemostat

Mõõtmed
2,5 x 2,5 cm
5,1 x 5,1 cm
2,5 x 2,5 cm
5,1 x 5,1 cm
2,5 x 2,5 cm
5 x 5 cm
5 x 10 cm

Pakend
8 tk
2 tk
4 tk
1 tk
20 tk
20 tk
20 tk
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