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instruktionerna

Återanvänd ejBeställningsnummer

BRUKSANVISNING
Steg 1. NÄR DU ÖPPNAR PRODUKTPAKETET –

Bekräfta antalet svampar när paketet är öppet.

Steg 2. FUKTA FÖRE ANVÄNDNING –
Fukta svampen med fysiologisk koksaltlösning före applicering på 
vävnad.

Steg 3. AVLÄGSNANDE –
Byt ut svamparna på trådkortet (om tillämpligt) när de avlägsnas från 
såret.  

Steg 4. INNAN DU STÄNGER –
Bekräfta antalet svampar.

Neurokirurgiska svampar
(Läs före användning)

BESKRIVNING
Neutec neurokirurgiska svampar är tillverkad av absorberande material med markörer som 
detekteras i röntgen. Det sitter en tråd på vissa svampar för att enklare kunna fastställa 
placering och antal under den postkirurgiska verifieringsprocessen. Neutec neurokirurgiska 
svampar används för skydd av neurokirurgisk vävnad under kirurgiska ingrepp. Vävnader 
omfattar hjärnvävnad och annan nervvävnad i centrala nervsystem.

Neutec® är ett registrerat varumärke som tillhör First Aid Bandage Company.

Utgångsdatum

 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR
• 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.

• 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 steriliserats om och/eller återanvänts.

• Enskilda enheter bör endast vara i kontakt med vävnad i <15 minuter.
• Glöm inte att avlägsna svamparna. Underlåtenhet att avlägsna svampar från patienten kan 

resultera i en främmandekroppsreaktion.
• Undvik att skära svamparna eftersom fragment utan material som syns i röntgen kan hamna i 

operationsstället. Fragment som ligger kvar i operationsstället kan leda till en oavsiktlig negativ 
reaktion.

• Tråden (om tillämpligt) syns inte i röntgen eftersom den inte är röntgentät. Den sitter endast i 
svamparna för att enklare se var den sitter eller identifiering. Använd inte trådarna för att avlägsna 
svamparna från operationsstället för att förebygga att de lossnar.

• Räkna alla enheter före och efter operationen innan ingreppet avslutas. Använd röntgen för att 
hitta enheterna i händelse av att du inte kan hitta en enhet. Underlåtenhet att verifiera antal kan 
leda till ytterligare ingrepp och/eller göra så att kirurgin tar längre tid.

• Endast röntgentäta markörer syns på avbildningen. Storleken och positionen för röntgentäta 
markörer kan påverka deras synlighet.

•   Små svampar kan vara dolda från röntgen när de ligger bakom ben eller i sjukligt överviktigt 
personer. Vi rekommenderar att minst tre vyer, med hjälp av optimala parametrar för 
avbildningsutrustningen (röntgen), i olika vinklar (t.ex. i 45 grader, 22,5 grader och 0 grader) för 
fram- och baksida, eller lämpligt plan, används och granskas för att hitta en enhet som saknas. 
Om du har funderingar kring visualisering ska du kontakta en lokal avbildningsexpert för att 
etablera optimala radiografiska parametrar (t.ex. kVp, mAs) för visualisering med 
avbildningsutrustningen.

• Användningen av och riskerna relaterade till lösningar andra än fysiologisk koksaltlösning, som 
används för att fukta svampen, har inte utvärderats av FABCO.

•   Inte avsedd att användas som ett sårförband eller allmän kirurgisk svamp. Den här svampen är 
endast avsedd för användning i kirurgiska ingrepp där neurologisk vävnad måste skyddas.

• Den gröna röntgenmarkören (röntgentät) måste vara närvarande och sitta säkert i svampen. 
Använd inte om röntgenmarkören saknas eller inte sitter ordentligt.

PHT

DINP

Ftalatvarning 
Det röntgendetekterbara materialet i denna enhet innehåller ftalater, specifikt diisononylftalat 
(DINP). Resultaten från vissa djurförsök har visat att ftalater kan vara reproduktionstoxiska. 
Risker för spädbarn (pojkar) kan inte uteslutas vid långvarig exponering eller applicering 
baserat på nuvarande vetenskapliga kunskaper. Läkemedel som innehåller ftalater ska endast 
användas tillfälligt av gravida kvinnor, ammande mödrar, bebisar och spädbarn.


