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Pouch Size: 135mm x 94mm, 2 Tear notches at 16mm

290C 116C Black C 032C White

Αιμοστατικοί κόκκοι  
15 γρ. 

ΣΚΙΣΤΕ ΣΚΙΣΤΕ

Προοριζόμενος σκοπός: Για χρήση από εκπαιδευμένο 
προσωπικό παροχής πρώτων βοηθειών σε προνοσοκομειακό 

περιβάλλον για την προσωρινή αντιμετώπιση επείγουσας, 
απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας.

Ομάδα ασθενών για την οποία προορίζεται: Ενήλικες και 
παιδιά, εξαιρουμένων των νεογνών και των βρεφών.
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1 Φορέστε γάντια (εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμα). Ανοίξτε σκίζοντας τη 
συσκευασία του Celox.

2 Πριν από την εφαρμογή, εντοπίστε 
και ασκήστε άμεση πίεση στο 
κύριο μέρος της αιμορραγίας 
και, στη συνέχεια, αφαιρέστε 
το υπερβάλλον αίμα όπου είναι 
εφικτό.

3 Αδειάστε αμέσως 
ολόκληρο το 
περιεχόμενο από το 
σακουλάκι στο τραύμα. 
Γεμίστε έως πάνω από το 
επίπεδο του δέρματος.

4 Εφαρμόστε ΣΤΑΘΕΡΗ πίεση απευθείας στο τραύμα για 5 λεπτά 
χρησιμοποιώντας γάζα. Εάν η αιμορραγία επιμείνει ή ξεκινήσει και πάλι, 
εφαρμόστε άμεση πίεση για 5 επιπλέον λεπτά. Επιπρόσθετα πακέτα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο τραύμα ή για άλλα τραύματα που 
απαιτούν αιμόσταση έκτακτης ανάγκης.

5 Τυλίξτε και δέστε τον επίδεσμο σταθερά, για να διατηρήσετε την πίεση στο 
τραύμα (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).

6 Μεταφέρετε τον ασθενή σε ιατρικές εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατό.

7 Δείξτε την άδεια συσκευασία του προϊόντος στο ιατρικό προσωπικό.

8 Απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητη ποσότητα σύμφωνα με τα τοπικά τυπικά 
πρωτόκολλα για βιολογικά απόβλητα.

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Το προϊόν είναι ένα εξαιρετικά απορροφητικό και διαλυτό αιμοστατικό.
1. Αφαιρέστε με φυσικό τρόπο την κρούστα γέλης από το τραύμα.
2. Αφαιρέστε τυχόν χαλαρούς κόκκους επιφάνειας πριν από τον 

καταιονισμό.
3. Βρέξτε καλά ολόκληρη την περιοχή του τραύματος με 

αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα καταιονισμού.
4. Προχωρήστε με τη συνηθισμένη διαδικασία καταιονισμού και/ή 

αναρρόφησης.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλο το προϊόν από το τραύμα πριν 

από την έναρξη της θεραπείας.
6. Απορρίψτε την κρούστα γέλης και τα υπολείμματα που έχετε 

αφαιρέσει, σύμφωνα με τα τοπικά τυπικά πρωτόκολλα για βιολογικά 
απόβλητα.

Διάρκεια χρήσης: Το ιατροτεχνολογικό προϊόν και τα υπολείμματα 
θα πρέπει να αφαιρούνται από το τραύμα εντός 24 ωρών από την 
εφαρμογή.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Μόνο για εξωτερική χρήση. Το προϊόν 
δεν τρώγεται. Σε περίπτωση κατάποσης, πιείτε ένα ποτήρι νερό για να 
αποφύγετε τυχόν δυσφορία. Τυχόν απώλεια στειρότητας ενέχει πιθανώς 
κίνδυνο μόλυνσης. Να μην επαναποστειρώνεται. Να αποφεύγεται η εισπνοή. 
Να μην εφαρμόζεται πάνω από τα μάτια. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός στα 
μάτια, ξεπλύνετε με νερό επί 5 λεπτά. Να διατηρείται μακριά από τα παιδιά. 
Η επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιμόλυνση και 
μειωμένη απόδοση του προϊόντος. Περιέχει χιτοζάνη από οστρακοειδή 
- Μελέτες επί αλλεργιών δεν έχουν δείξει ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Δεδομένα διαθέσιμα σε αρχείο στην Medtrade Products Ltd.
Αντενδείξεις: Μην το χρησιμοποιείτε σε κοιλιακά τραύματα και τραύματα 
που δεν μπορούν να υποστούν πίεση. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε 
κοιλότητες του σώματος. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για 
χειρουργική χρήση.
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
χρήστης ή/και ο ασθενής.
Η περίληψη των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων 
(SSCP) για το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), όπου συνδέεται με 
τον βασικό αναγνωριστικό κωδικό UDI-DI. Ο ιστότοπος της Eudamed είναι 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed και ο βασικός αναγνωριστικός κωδικός 
UDI-DI είναι 506020663BP0993020037.

Οδηγίες χρήσης:

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.
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