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Steg 1.  FÖRBEREDELSE
Rengör och torka ansiktet noga.

Steg 2.  APPLICERING AV UPPSAMLINGSPÅSEN
Ta bort filmen från uppsamlingspåsens självhäftande tejp.  
(Obs!  Låt veken ligga kvar i uppsamlingspåsen.)

Fäst påsen ordentligt på sidan av ansiktet 0,6 cm från ögonlocksöppningen.  
Uppsamlingspåsen ska hänga ner från ansiktets sida, vinkelrätt mot pannan.  Om 
operationsduk används, fäst påsen på denna.

Steg 3.  PLACERA VEKEN
Dra försiktigt ut veken från uppsamlingspåsen till lämplig längd.  Fukta veken med 
sterilt vatten tills veken mjuknar.  Placera veken på lämpligt ställe och se till att veken 
inte kläms eller blockeras av sårhakar.  Inled ingreppet. Spola som vanligt.

VIKTIGT

• Fukta först veken.  En torr veke kan irritera konjunktiva.

• Steril.  Den här produkten är endast avsedd för engångsbruk och den får inte 
omsteriliseras.  Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och 
påföljande försämring av patientens hälsa.  FABCO ansvarar inte för någon 
produkt som har omsteriliserats eller återanvänts.

• Använd ej om den individuella förpackningen har skadats eller öppnats.  
Produkten är steril så länge den individuella förpackningen inte har öppnats, 
skadats eller dess utgångsdatum är passerat.  Använd korrekta aseptiska tekniker 
under alla hanteringsfaser.

• Klipp inte svampar i närheten av det kirurgiska ingreppet eftersom fragment som 
inte kan upptäckas via röntgen kan komma in i patientens sår.  Underlåtenhet att 
avlägsna svampfragment från patienten kan resultera i en 
främmandekroppsreaktion.

BRUKSANVISNING
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(För användning vid avlägsnande och uppsamling av vätska från 
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