Způsob použití

Urostomický noční sáček

Příprava

Při použití během noci musí být k urostomickému
nočnímu sáčku připojena ohebná výstupní hadička
vložená do krabice.

Když zkracujete vlnitou hadičku, ponechte rovnou část
co nejdelší. Tím se při nasazování konektoru zajistí bezpečné propojení mezi hadičkou a konektorem.

Připojte hadičku k sáčku pevným zatlačením jejího
ustřiženého konce do připojovacího vstupu sáčku.
Návod k použití
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K zavěšení drenážního sáčku u lůžka můžete použít
držák sáčku k lůžku nebo stojan Conveen.

Nasaďte sáček bezpečně na držák nebo stojan zasunutím
zubů držáku nebo stojanu do otvorů v horní části sáčku.
Zavěste věšák se sáčkem na lůžko nebo postavte stojan
na podlahu u lůžka.
K zajištění optimálního vypouštění je důležité, aby byl
drenážní sáček zavěšen níže, než je vaše poloha vleže
na lůžku.

Předpokládaný účel

Urostomický noční sáček je určen k pasivnímu shromažďování moči.

Indikace

Ujistěte se, že je výpustný ventil uzavřený.

Urostomický noční sáček je určen pro osoby trpící močovou inkontinencí a /
nebo retencí jakékoli etiologie.

Když je ventil zavřený, směřuje nahoru.

Varování

Urostomický noční sáček je nyní připraven k připojení k
urostomickému sáčku.

Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, může dojít ke
křížové kontaminaci.
Opětovné zpracování, čistění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace
mohou narušit charakteristiky produktu, což může mít za následek zvýšené
riziko fyzické újmy nebo infekce uživatele.

2-stupňový výstup

Aplikace
Držte zátku / konec výpusti urostomického sáčku
obrácený směrem nahoru a stiskněte vnější konec výpusti, vytáhněte zátku a výpust dále přidržujte.

Informace

Sáček je nesterilní a je určen na jedno použití.

Před připojením k urostomickému nočnímu sáčku můžete
svůj urostomický sáček vyprázdnit.

Výrobek má kapacitu 2000 ml.
Urostomický noční sáček lze použít společně se všemi urostomickými sáčky
společnosti Coloplast.

Připojte urostomický noční sáček k
výpusti urostomického sáčku.

Integrovaný konektor nočního sáčku se bezpečně připojuje k výpusti
urostomických sáčků společnosti Coloplast.

Systém sběru moči je nyní funkční.

Tištěný indikátor objemu je pouze orientační měrnou stupnicí objemu.
Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím,
protože je krabice chrání a nálepka na krabici obsahuje důležité informace,
jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný čárový kód.
Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou
ztrátu, které by mohly vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem,
který je v rozporu s platnými doporučeními společnosti Coloplast.

Hadička s předem
upevněným konektorem

Zkrácená hadička
s upevněnými
konektory

Vyprazdňování
Otevřete a vyprázdněte sáček ve dvou krocích.
1)
Zatlačte ventil směrem dolů
2)
Vyprázdněte sáček zatlačením ze strany
Doporučujeme vyprázdnit sáček, když je zaplněný o něco
více než do poloviny, zajistíte tím optimální odvod moči.
Odstraňování
Pokud je urostomický noční sáček připojen k urostomickému sáčku,
uzavřete výpustný ventil urostomického sáčku. Poté odpojte noční sáček.
Nedotýkejte se otevřeného konce výpustní hadičky urostomického sáčku.
Likvidace

Vyměňujte noční sáček podle místních pokynů a doporučení.
Sáček vyprázdněte před likvidací.
Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních předpisů, např. s
normálním domácím odpadem.
Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod

Pokud došlo během používání nebo v důsledku používání tohoto prostředku
k závažné nežádoucí příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu státnímu
orgánu.

Vysvětlení symbolů
Zdravotnický prostředek
Označuje, že produkt je v souladu s evropskou
legislativou pro zdravotnické prostředky
Katalogové číslo
Datum použitelnosti (RRRR-MM-DD)
Kód šarže
Datum výroby (RRRR-MM-DD)
Výrobce
Přečtěte si návod k použití
Určeno na jedno použití
Označuje čárový kód, který obsahuje identifikaci
speciálního zařízení

GTIN

(Global Trade Item Number) Globální číslo obchodní
položky
Uchovávat mimo sluneční záření
Recyklovatelný obal

