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VIKTIGT 

 Steril - Endast för engångsbruk.  Återanvändning kan resultera i mikrobiell 
kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa.  FABCO ansvarar inte 
för någon produkt som har steriliserats om och/eller återanvänts.    

 Om packningen är för kraftig och/eller sitter kvar för länge kan detta resultera i 
nekros.  

 Klipp inte svampar i närheten av det kirurgiska ingreppet.  Svampfragment kan 
komma in i patientens sår.  Underlåtenhet att avlägsna svampfragment från patienten 
kan resultera i en främmandekroppsreaktion.  

 Rehydrera alltid före avlägsnande.  Underlåtenhet att rehydrera kan resultera i ökat 
obehag för patienten medan packningen avlägsnas.   

 Avlägsnande får endast utföras av en läkare.   
 Låt inte packningen ligga var i mer än tre (3) dagar.  Om packningen får ligga kvar för 

länge kan detta resultera i nekros eller ökad risk för toxinchock (se nedan).   
 Får ej användas om paketet har öppnats, skadats eller om utgångsdatumet 

passerats. Detta för att förhindra risk för kontaminering och förlorad sterilitet.  Använd 
korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.    

 Använd förpackning ska behandlas som bioavfall och kasseras i enlighet med lokala 
regler.    

IVALON® är ett registrerat varumärke som tillhör Medsorb Dominicana S.A.

Toxinchock
I sällsynta fall kan de fysiokemiska tillstånd som är associerade med nasal-/sinuskirurgi, både med 
och utan nasalpackning, utgöra en risk för toxic shock syndrome (TSS).  Varningstecken på TSS 
innefattar:  plötslig feber (vanligen 38,8°C eller mer), kräkningar, diarré, yrsel, svimning (eller nära 
svimning vid stående) och/eller utslag som liknar solbränna.  Om dessa eller andra tecken på TSS 
uppstår ska packningen omedelbart avlägsnas och läkare omedelbart kontaktas.  IVALON® 
sinuspackning uppvisar inte några antimikrobiella egenskaper, är inte bakteriostatisk mot redan 
existerande infektioner och förhindrar inte uppkomst av nya infektioner.  I fallet med redan 
existerande infektioner rekommenderas att lämplig behandling sätts in.
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BRUKSANVISNING
(För användning efter intranasal kirurgi)

Anatomisk nasalpackning

Steg 1.  FÖRE INLÄGGNING  
Anatomiska nasalpackningar är anatomiskt utformade 
och kräver korrekt inläggning.  Leta reda på den gröna 
pricken på nasalpackningen före inläggningen.  För in 
änden med den gröna pricken först.  Den gröna 
pricken ska vara på den främre kanten och vänd 
uppåt före inläggning.  Smörj sidorna och den främre 
kanten på nasalpackningen med ett medicinskt 
smörjmedel för att underlätta inläggningen.  
Steg 2.  INLÄGGNING 
Fatta tag i nasalpackningen med en peang och för 
försiktigt in packningen längs näshålans golv tills hela 
packning finns i näsan.
Steg 3.  EFTER INLÄGGNING  
Hydrera vid behov packningens yttre kant med en 
spruta fylld med 10 cc koksaltlösning eller sterilt vatten.
Steg 4.  FÖRE AVLÄGSNANDE  
Rehydrera packningen med en spruta fylld med 10 cc 
oksaltlösning eller sterilt vatten.  Administrera tills 
packningen är helt genomdränkt.  Låt packningen 
ligga på plats i 5-10 minuter efter att rehydrering 
medger avlägsnande.  Om en luftvägsslang används 
ska den avlägsnas innan rehydrering utförs.
Steg 5.  AVLÄGSNANDE
Använd en peang för att fatta tag i packningen och 
dra försiktigt bort den.

Anatomisk nasalpackning 


