Ear Wick tamponad (SE)

Artikelnr: AM1003

30-300

Indikation
Extern otit
Applicering
För in den torra sammanpressade tamponaden med pincett i den inflammerade yttre hörselgången.
Fukta därefter tamponaden omsorgsfullt med Otinova öronspray eller annan vald medicinering. Tamponaden expanderar
snabbt och formar sig efter hörselgången.
Tamponaden absorberar inte oljebaserade lösningar (för glycerin-baserad medicinering fukta först med en droppe
koksaltlösning som expanderar tamponaden).
Tamponaden skall hållas fuktig under hela behandlingsperioden genom att spraya med Otinova öronspray eller vald
medicinering 2-3 gånger dagligen.
Avlägsnande
Fukta tamponaden omsorgsfullt för att säkerställa ett mjukt och atraumatiskt avlägsnande.
Ta tag i tamponaden med en pincett och dra försiktigt ut den.
Vad innehåller Ear Wick tamponad?
Tamponaden är tillverkad av högabsorberande PVA (polyvinylalkohol) och är steril. Diameter: 9mm, längd: 15mm. Ear Wick
är CE-märkt av Network Medical Products Ltd.
Försiktighet/Att tänka på innan och när Ear Wick används
Tamponaden skall hållas fuktig under hela behandlingsperioden. Tamponaden avlägsnas/bytes efter 1-2 dygn.
Tamponaden är endast avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas.
Risker associerade med återanvändning av medicinska engångsprodukter
1) Medicinska engångsprodukter har inte validerats för återanvändning. Om du återanvänder en medicinsk
engångsprodukt kan du hållas juridiskt ansvarig för dess säkerhet.
2) Korskontaminering och infektionsrisker för patienter, inklusive överföring av:
• CJD & Variant CJD.
• prionsjukdomar.
• bakteriella endotoxiner.
• hepatit B & hepatit C.
• risker orsakade av HIV och AIDS
3) Produktfel genom materialutmattning eller nedbrytning orsakad av den initiala användningen och design:
• Andra material: Kan degradera och är därigenom ej kompatibla med de ursprungliga
tillverkningskriterierna.
4) Patientskada orsakad av produktfel och/eller kemiska brännskador från rester av kontaminerande agens
absorberats av materialet.
Förvaring och hållbarhet
Förvaras i rumstemperatur.
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