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MTP-22-2437  Celox Granules 15g CE MDR Finnish
Pouch Size: 135mm x 94mm, 2 Tear notches at 16mm

290C 116C Black C 032C White

15 g hemostaattisia  
rakeita 
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Käyttötarkoitus: tarkoitettu ensihoitajien käytettäväksi ennen 
sairaalaa hengenvaarallisen verenvuodon tilapäiseen hoitoon.

Kohdepotilasryhmä: aikuiset ja lapset, poislukien 
vastasyntyneet ja vauvat.

VÄLIAIKAISEEN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN
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1 Käytä suojakäsineitä (jos saatavilla). 
Revi Celox-pakkaus auki.

2 Ennen käyttöä tunnista 
pääverenvuotokohta ja kohdista 
siihen suoraa painetta. Poista sitten 
liika veri mahdollisuuksien mukaan.

3 Kaada pussin koko 
sisältö heti haavaan. 
Täytä ihon tason 
yläpuolelle.

4 Paina LUJASTI suoraan haavan päältä 5 minuutin ajan siteen avulla. Jos 
verenvuoto jatkuu tai alkaa uudelleen, paina suoraan vielä 5 minuutin ajan. 
Lisäpusseja voidaan käyttää tarpeen mukaan kyseiseen haavaan tai muihin 
haavoihin, jotka edellyttävät kiireellistä hemostaasin käyttöä.

5 Kiedo ja sido sideharso tiukasti siten, että haavaan kohdistuu jatkuva paine 
(valmistajan ohjeiden mukaisesti).

6 Siirrä potilas hoitopaikkaan mahdollisimman pian.

7 Näytä tyhjä pakkaus hoitohenkilökunnalle.

8 Hävitä jäljelle jäänyt osat biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

TIEDOKSI HOITOPAIKAN HENKILÖKUNNALLE: 
Tämä tuote on erittäin imukykyinen ja liukeneva hemostaatti.
1. Poista geelitulppa haavasta.
2. Poista irralliset rakeet ennen huuhtelua.
3. Huuhtele koko haava-alue runsaalla steriilillä 

keittosuolaliuoksella.
4. Jatka normaalilla huuhtelulla ja/tai imulla.
5. Varmista, että hemostaatti on kokonaan poistettu haavasta 

ennen kuin aloitat haavan hoidon.
6. Hävitä irrotettu geelitulppa ja jäänteet biojätteen paikallisten 

vakioprotokollien mukaisesti.
Käytön kesto: laite ja jäänteet on poistettava haavasta 24 tunnin 
sisällä asettamisesta.

Varoitukset ja varotoimet: Vain ulkoiseen käyttöön. Älä syö. Jos 
tuotetta on nielty, juo lasi vettä epämiellyttävien tuntemusten 
välttämiseksi. Steriiliyden menetys voi aiheuttaa infektioriskin. Älä 
steriloi uudestaan. Vältä tuotteen sisäänhengittämistä. Älä levitä 
silmien päälle. Jos esiintyy silmä-ärsytystä, huuhtele vedellä 5 
minuutin ajan. Säilytä lasten ulottumattomissa. Uudelleenkäyttö 
voi johtaa risti-infektioon ja heikentää tuotteen vaikutusta. 
Sisältää äyriäisistä saatavaa kitosaania – Allergiatutkimukset 
eivät osoita haittavaikutuksia. Asiakirja-aineisto Medtrade 
Products Ltd:ssä.
Vastaindikaatiot: älä käytä vatsassa oleviin haavoihin tai 
haavoihin, joita ei voi hoitaa painamalla. Älä aseta kehon 
onteloihin. Laitetta ei ole tarkoitettu kirurgiseen käyttöön.
Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapaukset on ilmoitettava 
valmistajalle ja sen jäsenmaan pätevälle viranomaiselle, jossa 
käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.
Laitteen turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn tiivistelmä (SSCP) 
on eurooppalaisessa lääkinnällisten laitteiden tietokannassa 
(Eudamed), missä se on linkitetty UDI-DI-perustunnisteeseen. 
Eudamed-sivusto on https://ec.europa.eu/tools/eudamed Basic 
UDI-DI-perustunnus on 506020663BP0993020037.
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