CZ
NÁVOD NA POUŽITÍ – SÁDROVÝ OBVAZ
orthoBAND FAST Sádrový obvaz, doba vázání 3 min. REF: OBXX300-F
orthoBAND NORMAL Sádrový obvaz, doba vázání 5-6 min. REF: OBXX300-N
orthoBAND LONG Sádrový obvaz, doba vázání 8-12 min. REF: OBXX400-L

Doporučené použití
• zařízení pro ztuhnutí / imobilizaci ve formě plného nebo neúplného převazu končetin při
ortopedických, ambulantních a chirurgických zákrocích
Maximální doba použití
• doba užívání přípravku by neměla přesáhnout 4 týdny
Příprava produktu k použití
• Před použitím výrobku chraňte oblast, která má být vyztužena, ochrannou vrstvou pod sádrový obvaz
• připravte sádrovou pás v souladu s postupem namáčení, uvedeného v návodu k použití v bodech 6 a
7
Návod k aplikaci
1. Vyberte model v závislosti na počáteční době tuhnutí a šířce pásu podle velikosti a místa aplikace.
2. Připravte kůži v místě aplikace. Odřeniny na kůži a traumatické rány zakryjte sterilním obvazem.
3. Místo aplikace chraňte sádrovým podkladem.
4. Připravte si dostatečný počet sádrových pásů pro ztužující plochu.
5. Otevřete obal a vyjměte výrobek, zkontrolujte, zda není poškozen.
6. Ponořte pás pod úhlem 45° na 5 sekund do vody o teplotě 20°C, dokud se nedokončí uvolňování
velkých vzduchových bublin.
7. Po dokončení namáčení vymačkejte z pásu přebytečnou vodu.
8. Sádrový pás nanášejte krouživými pohyby rovnoměrně a bez pnutí od sebe tak, aby se jednotlivé
vrstvy překrývaly o 1/3 šířky. Doba přiložení pásu nesmí překročit počáteční dobu tuhnutí (viz tabulka).
9. Správně vymodelujte přiložený pás.
Poznámky k produktu a upozornění
• jednorázového použití
• sádrový obvaz se odstraňuje včetně ochranného podkladu
• nesterilní, nepoužívejte přímo na rány nebo k převazování ran
• nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený nebo znečištěný

• přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu
• nižší teplota vody prodlouží dobu modelování a tuhnutí, vyšší teplota tuto dobu zkrátí, teploty nad
24°C mohou zvýšit množství tepla vydávaného pásem během tuhnutí
• neprodlužujte dobu namáčení pásu
• pokaždé by měl být namočený pouze jeden pás, nenechávejte ve vodě několik pásů
• při nasazování pásu se doporučuje nosit ochranné rukavice

Zvláštní podmínky skladování nebo manipulace
• trvanlivost výrobku je 5 let od data výroby
• skladujte v souladu s podmínkami uvedenými na obalu výrobku teplota: 5°C-40°C vlhkost: 30%-75%
Likvidace
• jednorázový produkt, po použití by měl být zlikvidován v souladu se schválenými postupy, doporučuje
se tepelná likvidace (spálení). Nesprávná likvidace produktu představuje riziko mikrobiální
kontaminace

model
orthoBAND FAST
orthoBAND NORMAL
orthoBAND LONG

doba namáčení
5 sek
5 sek
5 sek

doba prvotního vázání
≤3 min
5-6 min
8-12 min

doba plného vytvrdnutí
24 h
24 h
24 h

