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 ÖNLEMLER VE UYARILAR
• Orijinal ambalajı hasarlı veya açılmış ürünleri kullanmayın. Orijinal ambalajı açılmamış, zarar 

görmemiş veya son kullanım tarihi geçmemiş ürünler sterildir. Tüm kullanım aşamalarında ilgili 
aseptik teknikleri kullanın.

• Bu ürün sadece tek kullanımlıktır; yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım mikrobiyal 
kontaminasyona neden olarak hastanın sağlığının bozulmasına yol açabilir. Yeniden sterilize 
edilen ve/veya yeniden kullanılan üründen FABCO sorumlu olmayacaktır

• Tek tek cihazların dokuyla teması <15 dakikayla sınırlı olmalıdır.
• Süngerleri yerlerinde bırakmayın. Süngerlerin hastadan çıkarılamaması yabancı cisim 

reaksiyonuna yol açabilir.
• Pedleri kesmekten kaçının, çünkü x ışını algılama özellikleri olmayan parçacıklar cerrahi bölgeye 

girebilir. Cerrahi bölgede kalan parçacıklar istenmeyen bir advers reaksiyona neden olabilir.
• Bulma ipi (varsa), radyopak olmadığı için x ışınında görünmez. Bu ip, sadece bulunma veya 

belirleme amacıyla pedlere takılıdır. Ayrılmalarını önlemek için bulma iplerini, pedleri cerrahi 
bölgeden uzaklaştırmak amacıyla kullanmayın.

• Cerrahi bölgeyi kapatmadan önce işlem öncesinde ve sonrasında tüm cihazları sayın. Bir cihazın 
bulunamaması halinde, cihazı bulmak için x ışını kullanılabilir. Sayıların doğrulanmaması, ek 
işlemlere ve/veya ameliyatın uzamasına neden olabilir.

• Yalnızca radyopak işaretçiler görüntülemede görünürdür. Radyopak işaretçinin boyutu ve 
konumu, görünürlüğünü etkileyebilir.

•   Küçük pedler, kemik arkasında olduklarında veya morbid obez bireylerde x ışınıyla 
görünmeyebilir. Kayıp bir cihazı bulmak amacıyla görüntüleme (x ışını) ekipmanı için optimal 
parametreler kullanılarak, çeşitli açılarda (örneğin, 45 derece, 22,5 derece ve 0 derece açılarda) 
anterior ve posterior için veya uygun düzlem için en az üç görünümün alınması ve incelenmesi 
önerilir. Görselleştirmeye ilişkin kaygılar varsa, görüntüleme ekipmanıyla görselleştirme için 
optimal radyografik parametreleri (örneğin, kVp, mAs) belirlemek amacıyla yerel görüntüleme 
uzmanınıza danışın

• Süngeri nemlendirmek için fizyolojik salin dışında solüsyonlar kullanılması ve bununla ilişkili 
riskler FABCO tarafından değerlendirilmemiştir.

• Bir yara pansumanı veya genel amaçlı cerrahi sünger olarak kullanılmaya yönelik değildir. Bu 
sünger sadece nörolojik dokuların korunmasını gerektiren cerrahi işlemlerde kullanılmaya 
yöneliktir.

• Yeşil X ışını (radyopak) işaretçi, mevcut olmalı ve süngere sağlam bir şekilde takılmalıdır. X ışını 
işaretçi sağlam bir şekilde takılmamışsa veya yoksa süngeri kullanmayın.

Nöro Süngerler
(Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun)

PHT

DINP

TANIM
Neutec Nöro Süngerler, emici bir malzemeden yapılmış olup x ışınında algılanabilen işaretçilere 
sahiptir. Bazı süngerlere (pedlere), cerrahi sonrası doğrulama işlemi sırasında konum ve 
sayılabilirlik kolaylığı için bir ip takılıdır. Neutec Nöro Süngerler, cerrahi işlemler sırasında 
nörolojik dokuları korumada kullanılmaya yöneliktir; dokular, beyin ve diğer merkezi sinir sistemi 
dokularını içerir.

Ftalat ile İlgilil Uyarı
Bu cihaz içindeki X-ışını ile algılanabilir materyal başta Diizononil ftalat (DINP) olmak üzere ftalat 
içermektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan belirli deneylerin sonuçları ftalatın üreme açısından 
potansiyel olarak toksik olduğunu göstermiştir. Mevcut bilimsel bilgiler ışığında, uzun süreli 
maruziyet veya uygulama durumunda erkek prematüre infantlara yönelik riskler hariç tutulamaz. 
Ftalat içeren tıbbi ürünler hamile kadınlar, emziren anneler, bebekler ve infantlarda sadece geçici 
süreyle kullanılmalıdır.


