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Etap 1.  PRZYGOTOWANIE
Dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię twarzy.

Etap 2.  ZAKŁADANIE TOREBKI ZBIORCZEJ
Zdjąć folię z taśmy samoprzylepnej na torebce zbiorczej.  
(Uwaga:  pozostawić tampon na miejscu wewnątrz torebki zbiorczej.)

Bezpiecznie przytwierdzić torebkę do bocznej powierzchni twarzy, w odległości około 
6 mm od miejsca otwarcia powieki.  Torebka zbiorcza powinna zwisać do dołu 
wzdłuż bocznej powierzchni twarzy, prostopadle do czoła.  W przypadku użycia 
prześcieradeł operacyjnych torebkę należy przytwierdzić do prześcieradła.

Etap 3.  UMIEŚCIĆ TAMPON NA MIEJSCU
Delikatnie wyciągnąć tampon z torebki zbiorczej, aby odsłonić żądaną długość.  
Zwilżyć tampon wodą sterylną aż do jego zmiękczenia.  Umieścić tampon w 
żądanym położeniu, upewniając się, że nie został on przyszczypnięty przez 
retraktory, a retraktory nie przeszkadzają w jego umieszczeniu.  Rozpocząć zabieg. 
Irygację prowadzić w normalny sposób.

PRZESTROGA

• W pierwszej kolejności należy zwilżyć tampon.  Suchy tampon może podrażniać 
spojówkę.

• Sterylne.  Niniejszy wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. 
Nie sterylizować ponownie.  Ponowne użycie może spowodować zakażenie 
mikrobiologiczne, prowadząc w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia 
pacjenta.  Firma FABCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyroby, 
które zostały poddane ponownej sterylizacji lub zostały użyte powtórnie.

• Nie używać, jeżeli opakowanie jednostkowe zostało uszkodzone lub otwarte.  
Produkt zachowuje sterylność, jeżeli opakowanie jednostkowe nie zostało otwarte, 
nie jest uszkodzone oraz nie upłynął termin ważności.  Na wszystkich etapach 
obchodzenia się z wyrobem należy stosować techniki aseptyczne.

• Nie przycinać gazików w niewielkiej odległości od miejsca wykonywania zabiegu 
chirurgicznego. Istnieje ryzyko dostania się do rany pacjenta fragmentów 
niemożliwych do wykrycia w badaniach RTG.  Nieusunięcie fragmentów gazików z 
ciała pacjenta może wywoływać reakcję na ciało obce.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Sączek do oka
(do zbierania i usuwania płynów z miejsca 

zabiegu chirurgicznego oka)


