ABS-ANKAFERD BLOOD STOPPER® ISLAK TAMPON KULLANIM KILAVUZU
Bu kullanım kılavuzu (TSD.01 -B 07.01) 08.03.2017 tarihinde gözden geçirilerek basılmıştır.
• Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, ANKAFERD BLOOD STOPPER® (ABS) Islak Tampon’u
kullanmadan önce bu KULLANIM KILAVUZUNU dikkatle okuyunuz.
• Kullanım kılavuzunu saklayınız. Daha sonra tekrar okuma ihtiyacı duyabilirsiniz.
• Anlamadığınız her konuyu mutlaka bir tıp uzmanına danışınız.
• Kritik bir kanamada ABS Islak Tampon’u kullandıktan sonra mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Başvuru sırasında ABS Islak Tampon’u kullanarak kanamayı durdurduğunuzu belirtiniz.
• Bu kılavuzda belirtilen kullanım kurallarına mutlaka uyunuz. Kritik bir kanama durumunda ABS Islak Tampon’un doğru
kullanımı hayatınızı kurtarabilir.
KUTU İÇERİĞİ
Her kutu 12 adet, steril ambalajlı, tek kullanımlık, ABS Islak Tampon içerir.
KULLANIM AMACI
ABS Islak Tampon, vücut dışı yaralanmalar ve travmatik kesiklerde, yara ya da kesiğin üzerine kısa bir süre hafifçe bastırılarak
uygulandığında kanamayı durdurur. Yara ya da kesiğin büyüklüğüne, kanayan damar yoğunluğuna ve hastanın hayati
fonksiyonlarının durumuna göre farklı tampon türlerinin kullanımı gerekebilir.
Kullanmadan önce hangi tip yaralanmalarda hangi tamponun kullanılacağını bir tıp uzmanına danışınız.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ
Tüm hasta grupları için vücut dışı yaralanmalar ve travmatik kesiklerde kanama durdurucu olarak kullanılır. ABS Islak Tampon
hemofili, diyabet ve hipertansiyon hastaları dahil olmak üzere tüm hasta gruplarında ve gebe, çocuk ve yaşlı tüm yaş
gruplarında güvenle kullanılabilir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Ankaferd Solüsyon kanama durdurucu, plazma ve serum içerisinde kısa sürede hemostazı fizyolojik olarak yönlendiren özgül
bir eritrosit-protein ağı oluşturur. Kanama durdurulması işlemi temel olarak doku onarıcı bu ağ üzerinden yürütülmektedir.
ABS Islak Tampon hem normal hemostatik değerlere sahip bireylerde, hem de birincil ya da ikincil hemostaz bozukluğu olan
hemorajik diyatezli hastalarda, örneğin hemofili hastalarında, kanamayı durdurur. In vitro çalışmalarda bakterisidal ve fungisidal
etkileri gösterilmiş olup, infekte hemorajik dokularda tedaviye yardımcı kullanımı yararlı olabilir.
ABS Islak Tampon ani gelişen kanamalar, travmatik kanamalar, cerrahi kanamalar, yoğun kanamalar ve sekonder dış
kanamaların durdurulmasında kullanılır. ABS Islak Tampon damar içine ya da kan dolaşım sistemine yerleştirilmemelidir.
Hemofili, diyabet ve hipertansiyon hastalarında hekim gözetiminde güvenle kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ
• Tamponun ambalajını çentikten yırtarak açınız.
• Ambalajın İçinden çıkan ıslak tamponu şekilde görüldüğü gibi kanayan bölgenin üzerine hafifçe bastırarak Ankaferd
Solüsyon’un kanamanın kaynağına ulaşmasını sağlayınız.
• Kanama durana kadar bekleyiniz. Beş dakika sonra kanama durmazsa,
yeni bir tampon ile tekrar uygulama yapınız.
• Kanama durana kadar her beş dakikada bir yeni tampon uygulayınız.
Buna rağmen kanama durdurulamıyorsa, derhal diğer yöntemlere
başvurunuz.
• Kanama durduktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz ve
kanamayı durdurmak için ABS Islak Tampon kullandığınızı belirtiniz.
YAN ETKİLER
ABS Islak Tampon’un rapor edilmiş bir yan etkisi yoktur. Bununla beraber, ABS Islak Tampon, yoğun demir içeriğinin kanla
temasının doğal sonucu olarak, uygulandığı yerde doku rengini geçici olarak değiştirir. Şüpheli durumlarda yada beklenmeyen
bir etki görüldüğünde zaman kaybetmeden doktorunuza ya da bir tıp uzmanına danışınız.Karşılaştığınız şüpheli durumu ya da
beklenmeyen etkiyi 911@immun.com.tr adresine eposta ile bildiriniz.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
ABS Islak Tampon’un rapor edilmiş ilaç çapraz etkileşimi yoktur, hipoallerjeniktir.
İnsan kanı türevi, hayvansal doku, kimyasal ürün ve alkol içermemektedir.
STERİLİZASYON, KULLANIM VE SAKLAMA KOŞULLARI
• Bu ürün gama ışınlama yöntemi ile steril edilmiştir.
• Her bir tampon tek kullanımlıktır. Kullanılmış tampon tekrar kullanılırsa ABS Islak Tampon’un uygun performansı
göstermemesi gibi, farklı kişilerin kullanımında kan ile bulaşan hastalıkların bulaşma riski mevcuttur.
• Kullanımdan sonra tamponlar tıbbi atık olarak işlem görmelidir. Kullanılmış tamponların biyolojik risk yaratabileceğini dikkate
alarak uygun şekilde elden çıkarınız.
• 0 ila 40 °C arasında direkt güneş ışığından uzakta ve kuru bir yerde saklayınız.
• Kullanmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz.
UYARILAR
• ABS Islak tampon ile kanama durdurulamıyorsa derhal diğer yöntemlere başvurunuz.
• Ambalaj hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.
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