برای استفاده از  Mirovalveویدیو محصول را در وبسایت  www.mirovalve.de/enببینید.
بیمار گرامی،
بمنظور استفاده آسان تر شما از سوند ،ما این شیر ( سوپاپ ) سوند پیشرفته را ساخته ایم .خواهشمند است قبل از استفاده ،طریقه
بکارگیری آن را به دقت بخوانید .گروه  MiroMedبرای شما آرزوی سالمتی دارد.

طریقه باز کردن
در ابتدا پاکت را با دو دست می گیریم .دو الیه جلد پالستیکی پاکت را با دو
دست گرفته و پاره می کنیم .باید مواظب بود تا شیر پالستیکی به زمین نیفتد
و آلوده نشود.

طریقه اتصال به سوند
شیر ( سوپاپ ) را طوری در دست می گیریم تا دکمه فشار ( )4را ببنیم.
قسمت مخروطی ( )3را در قسمت قیفی شکل سوند ( )1وارد می کنیم.
قسمت مخروطی طوری طراحی شده که به خوبی گیر می کند.

طریقه تخلیه ادرار از مثانه
برای تخلیه ادرار قسمت پایین شیر(سوپاپ)را در دستشویی یا داخل ظرفی
نگه داشته و دکمه شیر(سوپاپ)( )4را با انگشت به طرف سوند می کشیم.
بعد از خالی شدن ادرار از مثانه دکمه را رها می کنیم و در این حالت شیر
(سوپاپ) خود به خود به طور اتوماتیک بسته می شود.

استفاده در شب
شب ها قسمت مخروطی پاکت ادرار ( لوله پاکت دار ) ( )6را با فشار در
قسمت پایینی شیر(سوپاپ) پالستیکی ( )5وارد می کنیم .قسمت پایینی شیر
(سوپاپ) به صورت اتوماتیک محکم می شود .با انگشت کمی دکمه روی
شیر (سوپاپ) را به جلو و عقب می بریم اگر به راحتی و بدون گیر کردن
حرکت کرد میفهمیم که به خوبی وصل شده .شیر(سوپاپ) پالستیکی در این
حالت باز می باشد و ادرار می تواند از مثانه به پاکت پالستیکی جریان یابد.
باید مواظب بود تا لوله های مربوطه تا نشده باشند تا ادرار به خوبی جریان
یابد .در هنگام روز ،قسمت ( )5شیر(سوپاپ) را محکم گرفته و لوله ( )6را
از آن با فشار جدا می کنیم .در این حالت شیر(سوپاپ) پالستیکی به صورت
خودکار بسته می شود .در این هنگام می توانیم پاکت ادرار ( )8را جدا کنیم.

طریقه ضدعفونی کردن شیر (سوپاپ)
قسمت ( )5شیر (سوپاپ) را محکم گرفته و لوله اتصال ( )6را از آن محکم
کشیده جدا می کنیم .شیر(سوپاپ) به صورت اتوماتیک بسته می شود .قسمت
( )5شیر (سوپاپ) را با اسپری ضد عفونی کننده آغشته می کنیم و مدتی را
می گذرانیم تا اثر کند .باید مواظب بود که مواد ضد عفونی کننده هرگز داخل
چشم یا اندام تناسلی پاشیده نشود .اما اگر چنین اتفاقی افتاد با آب فراوان شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه
شود .قسمت ( )3را به حالتی که با سطح پوست تماس نگیرد از قسمت مخروطی سوند جدا کرده تا احتمال ورود میکروب
حتی المقدورغیر ممکن گردد .چنانچه در این زمینه پرسشی دارید به پزشک معالج مراجعه نمایید .توصیه می شود که هنگام
استفاده از مواد ضد عفونی کننده از دستکش استفاده گردد.

ترتیب تعویض
مدت زمان استفاده را پزشک معالج تشخیص خواهد داد .پیشنهاد می شود شیر (سوپاپ)  MiroValveبه همراه سوند ادراری
همزمان تعویض شود .اگر پزشک توصیه خاصی دراین مورد نداشت بهتراست که شیر(سوپاپ) مربوطه به طور دائم به سوند
متصل بوده و هر دو همزمان تعویض شوند.
در صورت آماده سازی جهت استفاده دوباره ،امکان تغییر ویژگی های فیزیکی ،شیمیائی و بیولوژیکی میباشد.
برای سواالت بیشتر لطفا با دکتر خود مشورت کنید.
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