kiürítése könnyebb lehet, ha a művelet előtt kigombolja vagy
eltávolítja az alsó rögzítő pántot.
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Conveen

Security + lábzsák

A zsák kiürítése után mindig zárja el a leeresztő csapot! A
leeresztő csap elzárásához nyomja felfelé a kapcsot, amíg az a
helyére nem kattan.
7. Kizárólag steril zsákok esetén.
Szükség esetén vizeletminta vehető a mintavételi nyíláson
keresztül. A mintavételi nyíláson keresztüli vizeletminta-vétel
egyszerűbb, ha azt enyhén ferde helyzetű zsáknál veszi le.
8. Az űrtartalom további, éjszakai használathoz való növeléséhez, a Conveen Security + lábzsákhoz Conveen éjszakai
vizeletgyűjtő zsákot csatlakoztathat. A lábzsák és az éjszakai
vizeletgyűjtő zsák csatlakoztatásakor bizonyosodjon meg arról,
hogy az éjszakai vizeletgyűjtő zsák kivezető nyílása teljesen el
van zárva. Nyomja rá határozottan az éjszakai vizeletgyűjtő
zsák csatlakozóját a Conveen Security + lábzsák kivezető
csövére, és nyissa meg a lábzsák leeresztő csapját ahhoz,
hogy meginduljon a vizelet.

Security + lábzsák, nem steril
Security + lábzsák, steril
IFU10292 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

Figyelem
Az egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. A termék újrafeldolgozása, tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása
károsíthatja a termék tulajdonságait, és így nagyobb eséllyel léphet fel fizikai sérülés
vagy fertőzés a betegnél.
Figyelmeztetés
Az egyenként csomagolt termékek sterilek mindaddig, amíg a csomagolást fel nem
nyitották, vagy az meg nem sérült. A terméket tilos újrasterilizálni! Egyszer használatos eszköz.
A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért,
amelyek a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból
származnak.
A Conveen Security + lábzsák használata
1. Ha a csatlakozó nincs előzetesen a csőhöz csatlakoztatva:
A) A csövet az igényeknek megfelelően, annak sima részénél
bármilyen hosszúságúra vághatja egy közönséges olló segítségével. Ahhoz, hogy a cső és a csatlakozó közötti kapcsolatot
biztosítsa, a vágásnál hagyjon meg a sima részből annyit,
amennyi csak lehetséges.
B) A csatlakozó csőhöz történő csatlakoztatásához, szorítsa
össze a csövet pár centiméterre annak végétől, majd nyomja
be a csatlakozót a csőbe ameddig csak lehetséges.
Amennyiben a csatlakozó csatlakoztatva van a csőhöz.
2. A Conveen Security + lábzsák leeresztő csapja a zsákok
csomagolásakor mindig nyitott állapotban van. A zsák használata előtt zárja el a csapot! A leeresztő csap elzárásához
nyomja felfelé a kapcsot, amíg az a helyére nem kattan.
3. Rögzítse a zsákot a lábához a csomagban található
Conveen rögzítő pánttal. Ahhoz, hogy a zsákot a lábához
rögzítse, bújtassa át a gombokat a lyukakon a pánt mindkét
végén, és igazítsa meg a pántokat úgy, hogy azok kényelmesen álljanak. Ne húzza szorosra a rögzítő pántokat, mivel ezzel
károsíthatja a keringését. A lelógó, felesleges pántdarabokat
levághatja.
40 C-on mosva, a szíjak legfeljebb 2%-kal mennek össze.
4. Amennyiben a csatlakozó védőkupakkal rendelkezik,
távolítsa el azt.
5. Csatlakoztassa a csatlakozót a vizeletkondomhoz, vagy a
katéterhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a cső nem törik
meg, és így nem zárja el a vizeletáramlás útját.
6. A zsák kiürítéséhez, irányítsa a csövet a WC-be vagy egyéb
megfelelő tartályba, és nyissa meg a leeresztő csapot. A zsák

Az éjszakai vizeletgyűjtő zsák eltávolításához zárja el a lábzsák
leeresztő csapját, majd óvatosan csavarja le az éjszakai
vizeletgyűjtő zsák csatlakozóját a lábzsák kivezető csövéről.
Ne érintse meg a csatlakozó nyitott végét, és mindig mosson
kezet a csatlakoztatás/lecsatlakoztatás előtt és után.
A zsákot a helyi előírásoknak és javallatoknak megfelelően
cserélje ki.

