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Adım 1.  YERLEŞTİRME ÖNCESİ  
Yerleştirme işlemini kolaylaştırmak için burun 
tamponunun yan taraflarına ve ön kenarına tıbbi 
kalitede bir kaydırıcı sürün. IVALON® burun tamponu 
gerektiğinde makasla kesilebilir.
Adım 2.  YERLEŞTİRME
Burun tamponunu pensle tutun ve tamponun tamamı 
burunun içerisine girene kadar burun tabanı boyunca 
nazikçe yerleştirin.
Adım 3.  YERLEŞTİRME SONRASI  
Gerekiyorsa, burun tamponunun dış kenarını salin 
veya steril su içeren enjektörle hidratlayın. Tampon 
genişlemeye başlayıncaya kadar (4,5 cm'lik burun 
tamponu için yaklaşık 5 cc, 8 cm'lik burun tamponu 
için 10 cc) işlemi uygulayın.

DİKKAT
Tamponun migrasyonunu önlemek için ipi 

hastanın anağına bantlayın.
Adım 4.  ÇIKARMADAN ÖNCE  
Tamponu salin veya steril su içeren bir enjektörle 
(4,5 cm'lik burun tamponu için yaklaşık 5 cc, 8 cm'lik 
burun tamponu için 10 cc) yeniden hidratlayın. 
Tampon sıvıyı iyice eminceye kadar işlemi uygulayın. 
Yeniden hidratlama işleminden sonra tamponun 
5-10 dakika yerinde kalması çıkarılmasını 
kolaylaştırır. Bir hava yolu tüpü varsa önce onu 
çıkarın, ardından yeniden hidratlayın
Adım 5.  ÇIKARMA
Tamponu pens kullanarak tutun ve nazikçe geri çekin.

DİKKAT

Steril - Sadece Tek Kullanımlıktır. Yeniden kullanım mikrobiyal kontaminasyona neden 
olarak hastanın sağlığının bozulmasına yol açabilir. Yeniden sterilize edilen ve/veya 
yeniden kullanılan üründen FABCO sorumlu olmayacaktır.   

Çok sıkı ve/veya uzun süreli tamponlama nekroza yol açabilir. 
Ameliyat yerinin yakınındaki süngerleri kesmeyin. Sünger parçacıkları hastanın yara 

bölgesine girebilir. Sünger parçacıklarının hastadan çıkarılamaması yabancı cisim 
reaksiyonuna yol açabilir. 

Tamponu çıkarmadan önce her zaman yeniden hidratlayın. Tamponu yeniden 
hidratlamadığınız takdirde, çıkarılması sırasında hastanın sıkıntısını artırabilir.  

Tamponu bir hekim çıkarmalıdır.  
Tamponu üç (3) günden fazla yerinde bırakmayın. Tamponun uzun süre kalması 

nekroza ve yüksek toksik şok riskine (aşağıya bakın) yol açabilir.  
Kontaminasyon veya sterilizasyon kaybı riskini önlemek için ambalajı açılmış, zarar 

görmüş veya son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. Tüm kullanım 
aşamalarında ilgili aseptik teknikleri kullanın.   

Kullanılmış ambalajlar biyolojik atık olarak kabul edilmeli ve yerel yönetmeliklere 
uygun şekilde atılmalıdır.   

IVALON® Medsorb Dominicana S.A.'nın tescilli ticari markasıdır.

Toksik Şok
Nadiren, burun/sinüs cerrahisiyle ilişkilendirilen fizikokimyasal hastalıklar hem burun tamponu ile 
hem de burun tamponu olmaksızın toksik şok sendromu (TSS) riski teşkil edebilir. TSS'ye ilişkin 
uyarı belirtileri şunlardır: ani ateş (genellikle 38,8°C (102 °F) veya üzeri), kusma, diyare, baş 
dönmesi, bayılma (veya ayaktayken baygınlık geçirme) ve/veya güneş yanığına benzer döküntü. 
TSS'ye ilişkin bu ve başka belirtiler ortaya çıkarsa, önce tamponu çıkarın ve derhal tıbbi yardım 
isteyin. IVALON® sinüs tampon, antimikrobiyal özellikler sergilemez, önceden var olan 
enfeksiyonlara karşı bakteriyostatik değildir ve yeni enfeksiyon oluşumunu önlemez. Önceden var 
olan enfeksiyonların söz konusu olması halinde, uygun tedaviye başlanması önerilir.
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