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SWEDISH

1.    För användning av narkosläkare, anestesiologer, IV-personal och 
       narkossköterskor för att undvika hornhinnetorrhet och för att reducera 
       uppkomsten av sår på hornhinnan under allmän narkos, vid behandling med 
       lugnande medel eller motsvarande förfaranden där skador på hornhinnan eller 
       hornhinnetorrhet kan bli ett problem.

2.    Kontrollera att ögonen är slutna genom det genomskinliga fönstret.

3.    Ett bindemedel på det genomskinliga fönstret säkerställer att ögonlockets
       ytterkanter sluts ordentligt.

4.    En fullständig slutning av ögonen bidrar till naturlig smörjning.

5.    CORNEA-CARE* bidrar till uppkomsten av en mikrofuktmiljö under den
       genomskinliga filmen som en följd av temperaturskillnaden mellan kroppen
       och operationssalen. Denna fuktiga miljö håller ögonlockets kanter fuktade.

6.    Vanliga, enkla tejper är vätskegenomsläppliga och medför risk för
       korskontaminering från händer, saliv från intubation och spår av
       bedövningsmedel. Denna risk reduceras med en “beröringsfri teknik” där man
       använder sig av ett delat skyddspapper i förbandet för vård av hornhinnan.

7.    Minska förlusten av ögonbryn och ögonfransar vid borttagningen.

8.    Förbättra patientvårdens kvalitet.

9.    Lätt att applicera och lätt att ta bort.

10.  En storlek. Latexfritt.

11.  e-postadress för kommentarer och förslag: aqz@eircom.net

LÄS DETTA INNAN FÖRBANDET ANVÄNDS

Ögonskyddsförband CORNEA-CARE används för att rent och effektivt sluta
ögonen.Det övre ögonlockets relativa rörlighet utnyttjas för att sluta tätt mot

det under ögonlocket. Förbandet kan användas på patienter vid allmän narkos,
vid ventilation under längre tid och under andra liknande förhållanden.

A.    Ta bort det övre skyddspapperet (1) och håll förbandet mellan tummen och 
       pekfingret.

B.    Dra försiktigt ögonbrynet uppåt med det ena pekfingret och placera den övre, 
       vidhäftande dele (2) över det övre ögonlocket, under ögonbrynet.

C.    Ta bort det undre skyddspapperet (3) och dra i flik (4) för att applicera den 
       undre, vidhäftande delen över ansiktets överkäksparti.

D.    Släta försiktigt ut CORNEA-CARE för att sluta ögat.
        När behandlingen är slutförd drar man bara den övre �iken (5) nedåt.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR
Den vidhäftande ytan får INTE komma i kontakt med hornhinnan.

Använd inte förbandet på patienter som är allergiska mot tejper/plåster, 
eller som får steroidbehandling eller har hudåkommor. 

Vidtag ytterligare försiktighetsåtgärder vid risk för skador på ögonen, exempelvis 
framstupaläge. Använd inte förbandet på patienter med artificiella ögonfransar.

En del patienter kan få lätta, övergående hudreaktioner. 

Ögonskyddsförband


