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partii

Wysterylizowano 
tlenkiem etylenu

Należy przeczytać 
instrukcję

Nie używać 
ponownie

Numer ponownego 
zamawiania art.

INSTRUKCJA UŻYCIA
Etap 1. PO OTWARCIU OPAKOWANIA Z PRODUKTEM –

Po otwarciu opakowania sprawdzić liczbę gazików.

Etap 2. ZWILŻYĆ PRZED UŻYCIEM -
Przed nałożeniem na tkankę zwilżyć gazik roztworem soli 
fizjologicznej.

Etap 3. USUNIĘCIE -
Po usunięciu gazików z rany umieścić je na karcie rozliczeniowej 
(jeśli dotyczy). 

Etap 4. PRZED ZAMKNIĘCIEM -
Sprawdzić liczbę gazików.

Gaziki neurochirurgiczne
(Prosimy przeczytać przez użyciem)

OPIS
Gaziki neurochirurgiczne Neutec wykonane są z higroskopijnego materiału oznakowanego 
znacznikami widocznymi w badaniach RTG. Do niektórych gazików (tamponów) jest 
przyczepiony sznureczek, który ułatwia ich zlokalizowanie i rozliczenie podczas procesu 
pooperacyjnej weryfikacji. Gaziki neurochirurgiczne Neutec przeznaczone są do użycia w 
celu ochrony tkanki nerwowej podczas zabiegów chirurgicznych; tkanki te obejmują mózg i 
inne tkanki ośrodkowego układu nerwowego.

Neutec® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy First Aid Bandage Company.

Data upływu 
ważności

 PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA 
• Nie używać, jeżeli opakowanie jednostkowe jest 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.

• 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 i/lub zostały użyte powtórnie.

• Kontakt danego wyrobu z tkanką powinien być ograniczony do <15 minut.
• Nie pozostawiać gazików w operowanym miejscu. Nieusunięcie gazików z ciała pacjenta może wywoływać 

reakcję na ciało obce.
• Nie należy przycinać tamponów ponieważ fragmenty niemożliwe do wykrycia w badaniach RTG mogą 

dostać się do miejsca zabiegu chirurgicznego. Fragmenty pozostawione w miejscu zabiegu chirurgicznego 
mogą spowodować niezamierzoną i niepożądaną reakcję.

• Sznureczek służący do lokalizacji (jeśli dotyczy) nie będzie widoczny dla promieni RTG ponieważ nie jest 
on wykonany z materiału nie przepuszczającego promieniowania. Jest on przyczepiony do tamponów 
jedynie w celach lokalizacji lub identyfikacji. Nie należy używać sznureczków służących do lokalizacji do 
usuwania tamponów z miejsca zabiegu chirurgicznego aby uniknąć jego odczepienia.

• Sprawdzić liczbę wszystkich urządzeń przed i po zabiegu a przed operacyjnym zamknięciem. W przypadku 
gdy urządzenie nie może zostać zlokalizowane, można użyć promieni RTG do lokalizacji urządzeń. 
Zaniechanie przeprowadzenia weryfikacji tej liczby może spowodować konieczność wykonania 
dodatkowych zabiegów i/lub wydłużenia czasu trwania operacji.

• Jedynie znaczniki nie przepuszczające promieni RTG są widoczne przy użyciu obrazowania. Rozmiar i 
pozycja znaczników nie przepuszczających promieni RTG może wpłynąć na ich widoczność.

•   Małe tampony mogą być przesłonięte dla promieni RTG gdy znajdują się za kośćmi lub u chorobliwie otyłych 
pacjentów. Zaleca się wykonanie i analizę przynajmniej trzech sesji obrazowania, z użyciem optymalnych 
parametrów urządzeń obrazowania RTG, pod rożnymi kątami (np. 45 stopni, 22,5 stopnia i 0 stopni), z 
przodu i z tyłu, oraz z użyciem odpowiedniej płaszczyzny w celu lokalizacji brakującego urządzenia. W 
przypadku obaw dotyczących wizualizacji, należy skonsultować się z lokalnym specjalistą w dziedzinie 
obrazowania oby ustalić optymalne parametry radiograficzne (np. kVp, mAs) dla wizualizacji z użyciem 
danych urządzeń do obrazowania.

• Zastosowanie do zwilżenia gazika roztworów innych niż sól fizjologiczna i związane z tym ryzyko nie zostały 
ocenione przez FABCO.

•   Wyrób nie jest przeznaczony do zastosowania jako opatrunek na ranę ani jako chirurgiczny gazik o ogólnym 
przeznaczeniu. Gazik przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania w procedurach chirurgicznych 
wymagających zabezpieczenia tkanki nerwowej.

• •Zielony znacznik RTG (nie przepuszczający promieni) musi być obecny i mocno przyczepiony do gazika. 
Nie używać jeśli znacznik RTG nie jest obecny lub nie jest mocno przyczepiony.

PHT

DINP

Ostrzeżenie dotyczące ftalanów
Wykrywalny materiał rentgenowski w tym urządzeniu zawiera ftalany, w szczególności ftalan 
diizononylowy (DINP). Wyniki niektórych doświadczeń na zwierzętach wykazały, że ftalany są 
potencjalnie szkodliwe dla reprodukcji. Postępując zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, nie 
można wykluczyć ryzyka dla wcześniaków płci męskiej w przypadku wystawienia na długotrwałe 
działanie lub w przypadku zastosowania. Produkty medyczne zawierające ftalany powinny być 
stosowane tylko tymczasowo u kobiet w ciąży, karmiących matek, niemowląt i małych dzieci.


