Návod k použití
BAKOP 1 SPECIAL, BAKOP 2 SPECIAL
Je obvaz určený pro speciální použití (armáda), k prvnímu ošetření střelných, bodných, řezných a
dalších poranění, k čištění nehojících se ran, komplikovaných pooperačních ran, ran s bakteriální
kontaminací, k zamezení rozvoje infekce, pro eliminaci zápachu z rány, k zastavení krvácení (mimo
tepenného krvácení) a dalšímu použití s přímou aplikací do rány. Dodává se sterilní.
Složení
BAKOP 1 SPECIAL
Obinadlo, hydofilní pletené, 100 % bavlna, bavlna/viskoza, šířka 10 cm, délka 3m, nebo 5 m
s našitým polštářkem, ve vzdálenosti 30 cm od okraje obinadla, smotaný do ruličky.
Polštářek/kompres o velikosti 10 x 10 cm, obšitý po obvodu bavlněnou nití, složený z vrstev:
- sorpční vrstva - uhlíková tkanina BPA-250 (černá)
- nosná vrstva – netkaná textilie z materiálu VS/PP 50/50 spojené po obvodu oboustranně lepicí
páskou
- krycí vrstva – bavlněná obvazovina (gáza) složená do 16 vrstev na rozměr polštářku
BAKOP 2 SPECIAL
Jako BAKOP 1 SPECIAL, navíc obsahuje druhý polštářek/kompres, navlečený na obinadle a
posuvný po obinadle
Balení
Výrobek/obvaz smotaný do ruličky, je zataven do obalu z materiálu PUR/ba/PUR, s potiskem
(identifikace výrobku, návod k použití)
Součástí balení je zavírací špendlík
Postup (BAKOP 1, SPECIAL/BAKOP 2 SPECIAL)
1. roztrhněte obal a vyjměte obvaz
2. ránu očistěte a obvaz přiložte černým sorbentem na ránu
3. ovinujte obvazem/gázou
4. po třetím ovinu přiložte roztržený obal a obvazujte až do konce
5. konec obvazu upevněte zavíracím špendlíkem
6. nejpozději po 24 hodinách obvaz vyměňte
7. před sejmutím obvazu hodně namočit, hrozí přisátí
Upozornění
Po otevření nebo poškození obalu přestává být obvaz sterilní.
Kontraindikace
Nejsou známy.
Skladování
V suchém a čistém prostředí, v původních obalech, při teplotě 5 – 25 oC
Exspirace: 5 let od data výroby
Likvidace po použití: do nebezpečného odpadu, jako mikrobiologicky kontaminovaný materiál
Výrobce a distributor
ACB VALE s.r.o.
Radlická 2368/106, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika
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