yellowFOAM
TAŚMA PIANKOWA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIS

Taśma wykonana z pianki polietylenowej, pokryta
hipoalergicznym klejem akrylowym
Dzięki swojej elastyczności dopasowuje się do ruchów ciała,
zapewniając przyleganie nawet w miejscach o dużej
ruchomości
Dostępne kolory: cielisty
Dostępne rozmiary: 5cm x 5m
Wodoodporna
Bezlateksowa
Produkt jednorazowego użycia
Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE
Do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania opatrunków
pierwotnych, nieprzylepnych nałożonych bezpośrednio na rany lub
uszkodzony naskórek
Jako ochrona przed otarciami, stosowany na nieuszkodzoną skórę
w miejscu narażonym na tarcie

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

1. Oczyścić oraz przygotować miejsce aplikacji.
2. Aby zwiększyć przylepność taśmy, nieuszkodzoną skórę odtłuścić
przecierając gazikiem nasączonym alkoholem medycznym.
3. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu osuszyć skórę.
4. Wybrany opatrunek pierwotny nałożyć bezpośrednio na ranę zgodnie z
zasadami aseptyki. Pominąć ten punkt jeżeli taśma ma służyć do ochrony
skóry przed otarciami i jest nakładana bezpośrednio na nieuszkodzoną
skórę.
5. Wyjąć taśmę z opakowania.
6. Odkleić z rolki odcinek taśmy pożądanej długości i odciąć go
nożyczkami.
7. Przykleić taśmę w miejscu aplikacji, zgodnie z zapotrzebowaniem.
8. Taśma powinna być zmieniana zgodnie z instrukcją dla opatrunku
pierwotnego. Jeśli nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego,
powinna być zmieniona kiedy ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nie
rzadziej niż codziennie.
9. Miejsce aplikacji należy obserwować pod kątem możliwości
wystąpienia infekcji (może objawiać się bólem, zaczerwienieniem,
obrzękiem wokół miejsca aplikacji lub gorączką). Jeśli w trakcie
stosowania opatrunku wystąpi podejrzenie infekcji należy usunąć taśmę i
dokonać oględzin miejsca aplikacji w celu podjęcia dalszych decyzji
terapeutycznych.
10. Obserwować miejsce oklejenia, w wypadku wystąpienia reakcji
alergicznej lub podrażnień usunąć taśmę.
11. Aby usunąć taśmę należy delikatnie odkleić od skóry jeden z brzegów
wzdłuż kierunku wzrostu włosów, a następnie pociągając odkleić całość
taśmy, przytrzymując jednocześnie skórę drugą ręką.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU
Wyrób przeznaczony do jednokrotnego użytku. Ponowne użycie może zagrażać
zdrowiu lub życiu.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Produkt niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Zakładając opatrunek należy przestrzegać zasad higieny.
Obserwować miejsce oklejenia, w wypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub
podrażnień usunąć taśmę.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w
pomieszczeniach, w których utrzymywana jest temperatura w przedziale od +5
do +35 °C, a wilgotność od 35% do 75%.

