Palovammat, ihottumat,
murtumat, haavat …
Suihkuun tai kylpyyn
Kestävä, nopea- ja helppokäyttöinen, sopii kaikille ja kaikenikäisille.ISI on ensisijaisesti suunniteltu suihkukäyttöön, mutta voidaan käyttää myös kylpyammeessa – kellunnan estämiseksi on
ilmatila säädettävä mahdollisimman pieneksi.
Ei avovesiin
ISI-tuotteita ei saa käyttää avoimessa vedessä – raajan kellunta
saattaa aiheuttaa veden varaan jouduttaessa hengenvaaralllisen
vaaratilanteen.
3 eri kokoa, 5kpl /tuotepakkaus:
Koko 2: Lasten jalka, aikuisten käsivarsi, tai jalka
(pituus 600mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)
Koko 3: Aikuisten käsivarsi, tai jalka polveen saakka
(pituus 800mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)
Koko 4: Aikuisten iso käsivarsi, tai jalka reiteen saakka
(pituus 800mm, leveys 280mm, halkaisija 560mm)
Tuotekuvaus:
CE-merkitty tuote, MADE IN SWEDEN, Polyetyleenin ja
EBA:n (Eten Butyl Acylat) sekoitus – ympäristöystävällistä ja myös herkälle iholl esopivaa.Kiinnitysteippi
sopii herkälle iholle, allergiatestattu liima.Paperisuojus silikonikäsiteltyä kloorivalkaisematonta paperia.
Pakkausateriaali polyetyneeniä. ISI-tuotteita on testattu tutkimussairaaloissa Tanskassa ja Englannissa,
sekä Ruostin Apoteksbolagetissa:
”ISI toimii erinomaisesti palovammapotilaiden
kylvetyksessä” (Eva Fagerlund, erikoissairaanhoitaja,
Karolinska Sjukhuset, Tukholma)
”ISI-suihkusuoja on osoittautunut parhaimmaksi
suihkusuojaksi meidän potilaillamme” (AnneMarie Nilsson, osastonhoitaja, University Hospital of
Linköping)
ISI-tuotteet mahdollistavat potilailleni normaalitasoisen hygienian myös vaikeimmissa vammatapauksissa” (Joanna Morris, diakonissa, Wivenhoe
Health Centre, Colchester)
KÄYTTÖOHJE
HUOM: Tiiviyden takaamiseksi noudata ehdottomasti alla
olevia teippausohjeita.
ISI AB ja/tai sen edustajat eivät vastaa tuotteen asiattoman
käytön aiheuttamista tilanteista.
Ennen ISI-suojan asentamista käteen, tai jalkaan, poista
teipin suunnitellulta kiinnitysalueelta tarpeettomat ihokarvat.Irrota kiinnitysteipin pää punaisen merkin (suojan
alkupäässä) kohdalta noin 10cm matkalta.

1) Sovita suojattava raaja ISI-suihkusuojan sisään. Älä kiristä
suojaa liikaa – jätä liikkumavaraa varpaille ja/tai sormille.
2) Suojan kiinnitys/teippaus tapahtuu AINA vastapäivään.
Irroita teipin paperisuojusta sitä mukaan kun kierrät sitä
suojan ympärille. Käytä tarvittaessa apuhenkilöä kiinnityksessä.
3) Kiinnitä teippi tukevasti. Kiinnitysteippi pitää kiertää raajan
ympärille vähintään kaksi kertaa – ensimmäinen kierros vain
suoja-osaan ja toinen kierros puolittain edellisen teippikerroksen päälle suojaosaan ja puolittain ihoon (ks.kuvat).
4) Tarpeetonta kävelyä ISI-suihkusuojan kanssa on vältettävä
– suoja saattaa repeytyä.
5) ISI-suihkusuojaa ei saa käyttää tilanteissa joissa saattaa
joutua kokonaan veden varaan; suojan sisälle jäävä ilma
saattaa aiheuttaa kelluntareaktion ja vaaran uimatilanteissa
altaassa, järvessä, meressä.
HUOM:
ISI-suihkusuoja on muovipussituote - älä jätä tuotteita
pienten lasten ulottuville.
ISI-suihkusuoja on kertakäyttöinen – tiiviyttä ei voida taata
useammalla käyttökerralla.

