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Obturator ubytku przegrody nosa z kauczuku silikonowego

0434  

UWAGA!
Należy przeczytać uważnie ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla użytkownika. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Wyrób jałowy, do jednorazowego użytku! Sterylizowany tlenkiem etylenu (EO).
W przypadku uszkodzenia opakowania i/lub po upływie daty ważności, nie używać! Nie resterylizować!

Ponowne użycie tego wyrobu u innego pacjenta nie przyniesie oczekiwanego działania terapeutycznego i może być źródłem zakażenia.

I.  Przeznaczenie

       Obturator ubytku przegrody nosa jest stosowany do zamknięcia perforacji przegrody nosa. Schorzenie to może być przyczyną upośledzonego oddychania przez nos, krwawień z nosa,  
występowania strupów na błonie śluzowej nosa, bólu głowy, infekcji dróg oddechowych, zniekształcenia nosa, zespołu bezdechów sennych. 
Obturator stanowi alternatywę, gdy leczenie chirurgiczne perforacji jest niemożliwe (zanik błony śluzowej nosa, brak odpowiedniej ilości materiału tkankowego do rekonstrukcji ubytku).

II.  Charakterystyka wyrobu

1. Obturator jest wykonany z kauczuku silikonowego.
2.  Materiał  jest  elastyczny,  dobrze tolerowany,  nie  powoduje odczynów alergicznych  ani  toksycznych,  zachowuje swoje właściwości  podczas długotrwałego  stosowania,  nie  powoduje  
    wzrostu filmu bakteryjnego.
3. Rodzaje obturatorów:
Wytwarzane są trzy rodzaje obturatorów, różniące się odstępem kołnierzy (A), liczonym od ich powierzchni wewnętrznych oraz średnicą łącznika kołnierzy (B).
Średnica kołnierzy wszystkich obturatorów jest stała i wynosi 30mm,
Kształt obturatora pokazany jest na rysunku, natomiast wymiary nominalne poszczególnych rodzajów obturatorów podane w tabeli.  
Ostateczny rozmiar dobiera się śródoperacyjnie, obrzeża kołnierzy można przyciąć w czasie zabiegu sterylnym narzędziem, np. skalpelem.

III.  Sposób stosowania

1. Założenie obturatora można wykonać w znieczuleniu miejscowym. 
2. Wstępnie dokonuje się toalety jamy nosa, następnie błonę śluzową dezynfekuje się 1% roztworem hibitanu i znieczula się 1% roztworem lidokainy. 
3. Po wyjęciu obturatora z opakowania przycina się obrzeża kołnierzy do takich wymiarów, aby ubytek w przegrodzie został zasłonięty z obu stron z naddatkiem kilku mm. 
4. Obrzeża kołnierzy można przyszyć do śluzówki, jeśli pozwalają na to warunki anatomiczne. 
5. Sposób założenia obturatora przedstawiono na rysunku. 
6. Po założeniu należy dbać o higienę nosa. Można stosować preparaty nawilżające śluzówkę. Nie należy nosa mocno wydmuchiwać ani mocno czyścić mechanicznie, gdyż obturator 
    może przemieścić się lub wypaść.

IV.  Czyszczenie i dezynfekcja

Wyrób jest jednorazowego użytku. Po usunięciu go z miejsca stosowania lub po samoistnym wypadnięciu wyrób nie nadaje się do dalszego użytkowania. 

V.  Środki ostrożności  i działania niepożądane związane ze stosowaniem wyrobu

Pacjent, u którego zastosowano obturator powinien pozostawać pod stałą opieką lekarską.
W wyniku użytkowania obturatora mogą wystąpić działania niepożądane:
- krwawienia z nosa, jeśli błona śluzowa jest wyschnięta lub drażniona przez obturator
- zaburzenia oddychania przez nos, jeśli obturator przemieścił się w jamie nosa
- uczucie ciała obcego w nosie
- powiększanie się perforacji przegrody nosa
- wysychanie śluzówki nosa
- wypadnięcie lub przemieszczenie się obturatora
- wzrost produkcji wydzieliny w nosie i podrażnienie śluzówki
Pacjent powinien być poinformowany o konieczności bezzwłocznego zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych.

    
UWAGA!

Firma DEMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego umieszczenia obturatorów, użytkowania przyrządów niezgodnego 
z przeznaczeniem lub resterylizacji wyrobów. Ponowna sterylizacja może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2012

Odmiana Wariant
Wymiary 
nominalne

mm

Numer
 katalogowy

A B

01 6 2 6 810-01-00
7 2 7 810-01-01

02 5 2,5 5 810-02-00
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