ISO 9001 : 2008

Návod na použitie

NOSNÉ KANYLY,
SADY A VYBAVENIE
PRE KYSLÍKOVÚ LIEČBU
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http://www.jares.sk/zdravotnictvo

INDIKÁCIE
Terapeutické podávanie kyslíka cez nos.
POKYNY
Rozdeľovač zaveďte opatrne do každej z nosných dierok
a postupujte ako je nižšie opísané pre každý typ nosných kanýl.
Zapojte koniec pripájacej hadice na zdroj s kyslíkom. Keď je
prístroj pripravený, dodávajte kyslík a regulujte tok podľa potreby.
Rozdeľovač nechajte na mieste a preveďte ľavú i pravú hadičku
okolo ušníc smerom dolu k čeľustiam a pod bradu. Upravte
hadičky pomocou plastikového krúžku.
NOSNÁ KANYLA NA KYSLÍKOVÚ LIEČBU S MODELOM NA UŠI
OS/2, OS/2M, OS/15, OS/15M, OS/15MST
Aby rozdeľovač držal na mieste, umiestnite oblúky cez uši ako
pri klasických okuliaroch.
MODELY ZVLHČOVAČOV A SÁD PRE KYSLÍKOVÚ LIEČBU
OS/3, OS/3ST, OS/4M, OS/13, OS/14, OS/16M, OS/18, OS/19
Pred podaním kyslíka aplikujte nosový filter na vnútornú hadičku
fľaše. Naplňte MODEL OS/3 vodou alebo fyziologickým roztokom
až po čiaru „LIVELLO ACQUA” (hladina vody). Zasuňte jeden koniec
75cm hadičky (zahrnutá v balení) na nadstavec, ktorý vychádza
z fľašového uzáveru a druhý koniec na zdroj kyslíka. Zapojte
pripájacie hadičky kanýl (pre modely OS/4M, OS/13, OS/14, OS/16M,
OS/18, OS/19 zahrnuté v balení) alebo kyslíkovej masky na druhý
nadstavec fľašového uzáveru.
PREDLŽOVACIE HADICE KYSLÍKOVEJ LIEČBY PRE MODELY
OS/40, OS/40ST, OS/41, OS/41ST, OS/400, OS/410
Ak je potrebné použiť predlžovaciu hadicu medzi pacientom
a zdrojom kyslíka, zapojte jeden koniec do nosnej kanyly
(masky) a druhý na zdroj kyslíka.
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UPOZORNENIE
Aby sa zabránilo dodávanie nezvlhčeného kyslíka uistite sa, že
sa malá hadička vo vnútri zvlhčovača namáča do tekutiny. Pre
použitie na nosné kanyly, viď vyššie.
Tok kyslíku väčší ako 10 litrov za minútu môže spôsobiť rušivý
hluk v systéme. Taktiež sa môže stať, že tekutina zvlhčovača sa
primieša k zmesi, ktorá je dodávaná pacientovi.
STERILIZÁCIA
Modely OS/1ST, OS/3ST, OS/12ST, OS/15MST, OS/40ST, OS/41ST sa
sterilizujú etylénoxidom (ETO). Sterilizácia je zaručená ak obal nebol
poškodený a neuplynul dátum spotreby vytlačený na obale.K
KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú opísané žiadne kontraindikácie.
UPOZORNENIE
Jednorázový výrobok – nepoužívajte opakovane.
Zdroj kyslíka musí byť v súlade s platnými predpismi.
Prístroje môžu zapájať a aktivovať len oprávnené osoby.
Ak bol prístroj použitý opakovane napriek vyššie uvedeným
pokynom, môže to spôsobiť:
• modifikáciu materiálov;
• nečistotu prístroja a možné biologické zvyšky, ktoré môžu
spôsobiť infikovanie;
• stratu pôvodných charakteristík prístroja.
Pred zapojením do kyslíkového zdroja, ubezpečte sa, či je
zariadenie funkčné.
Náhodné štrbiny alebo rozdrvenie pripájacích hadíc má za následok,
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že kyslík prúdi nerovnomerne a môže spôsobiť oddelenie prípojky.
Preto je dôležitá riadna kontrola prístroja pred použitím. Taká
istá pozornosť sa musí venovať modelom, ktoré sú dodávané
s bezpečnostnými hadičkami (OS/12, OS/12T, OS/12SX), ktoré
majú znížené riziko oddelenia prípojky.
Všetky vyššie uvedené modely sú na jedno použitie a to najviac
na nepretržité obdobie 30 dní.
SKLADOVANIE
Balenia sa musia skladovať pri teplote 0°C až 50°C a pri relatívnej
vlhkosti 20 až 80%.
ZÁRUKA
JARES ručí za to, že výrobok je v súlade so smernicou 93/42/EHS a bol
vyrobený podľa postupov systému kvality JARES, certifikovaného
normou EN ISO 9001 a EN 46001. Žiadna zodpovednosť sa nesmie
pripisovať výrobcovi, ktorý nebude zodpovedať za liečebné náklady,
priame alebo nepriame škody spôsobené nefunkčnosťou alebo
porušenou funkciou vyššie uvedených výrobkov, v prípade použitia
bez ohľadu na pokyny na použitie. Odporúčame hlásiť aktuálne
nefunkčnosti alebo defekty výrobku na oddelenie zabezpečenia
kvality JARES.
LIKVIDÁCIA ODPADU
Odpad z nemocníc sa môže likvidovať len tepelným rozkladom
na určených miestach. Navrhujeme, aby sa odpad z obytných
domov pred odstránením ošetroval dezinfekčným prostriedkom
(chlorid sodný, chlórooxidant, atď), napriek tomu, že to platné
predpisy nevyžadujú.
Ev.číslo : 2010-J-OS/2, OS/15

