Χρησιμοποιούμενα σύμβολα ασφάλειας:
Σύμβολο

Ερμηνεία
συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα
Μην επαναχρησιμοποιείτε, χρήση μόνο για έναν ασθενή

LOT

Κωδικός παρτίδας / αριθμός παρτίδας παραγωγής
Ημερομηνία λήξης / Χρήση μέχρι την

Για βραχυπρόθεσμη νοσοκομειακή χρήση σε πρόωρα βρέφη υπό ιατρική επίβλεψη. Μόνο
με συνταγή ιατρού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:
Σημαντικό! Ακολουθείστε τα σχετικά πρωτόκολλα του νοσοκομείου / κλινικής σας περί ελέγχου
λοιμώξεων και φροντίδας του δέρματος αναφορικά με τον καθαρισμό δέρματος, τη χρήση του
υδροζελέ συγκόλλησης σε δέρμα πρόωρων βρεφών, την κατάλληλη διάρκεια χρήσης και τον
κατάλληλο τρόπο απόρριψης.
1. Αφαιρέστε τις ωτασπίδες MiniMuffs από το περίβλημά τους και τοποθετήστε τις στο βρέφος μία
προς μία. Τοποθετήστε τις ωτασπίδες με όποιο προσανατολισμό θέλετε.

ή

Προειδοποίηση! Προσέχετε ώστε να μην κάμψετε ή διπλώσετε τα αυτιά. Μην ασκήσετε
πίεση στα μεγάλου μεγέθους αυτιά προκειμένου να εισάγετε τις ωτασπίδες. Μην τοποθετείτε τις
ωτασπίδες σε εκτεθειμένο δέρμα.
2. Πιέστε τις άκρες των ωτασπίδων ελαφρά αλλά σταθερά για να διασφαλίσετε την καλή εφαρμογή
τους. Μην τοποθετείτε τις ωτασπίδες πάνω στα μαλλιά. Μην ασκείτε πίεση στο προεξέχον κέντρο
των ωτασπίδων.
Σημαντικό! Η μείωση του θορύβου εξαρτάται από την καλή εφαρμογή. Ελέγξτε την καλή
εφαρμογή των ωτοασπίδων όταν αλλάζετε θέση στο βρέφος.
3. Για να αποφύγετε την προσκόλληση υδροζελέ σε ευαίσθητο δέρμα, επαλείψτε την επιφάνεια του
υδροζελέ με μια καθαρή μπατονέτα ή γάζα προτού τοποθετήσετε τις ωτασπίδες στο βρέφος.
Προειδοποίηση! Εξετάστε το δέρμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί φροντίδας του
δέρματος του νοσοκομείου / κλινικής σας . Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση εμφάνισης
ερεθισμού, εκδοράς ή οιδήματος.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά τις ωτασπίδες. Βρέξτε μια μπατονέτα ή γάζα και επαλείψτε με αυτήν το
τμήμα κάτω από την άκρη των ωτασπίδων για να απομακρύνετε σταδιακά το υδροζελέ.
Υποστηρίξτε το δέρμα που βρίσκεται κάτω από τις ωτασπίδες και σηκώστε τις ωτασπίδες
προσεκτικά από τις άκρες.
Απορρίψτε τις ωτασπίδες μίας χρήσεως με τον κατάλληλο τρόπο.
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