Gebruiksaanwijzing

MD Milex pessaria
Single-Patient, voor gebruik bij één patiënt
Deze instructies zijn van toepassing op alle MD/MILEX pessaria.
Een serie uit siliconen vervaardigde pessaria voor behandeling van verzakkingen van de Uterus.
Gebruiksaanwijzing
1 Bepaal volgens gebruikelijke medische technieken de benodigde maat van het pessarium.
Medical Dynamics heeft een passet voor ringpessaria in het leveringsprogramma
2 Het pessarium kan indien gewenst in heet water worden gedompeld om het te verwarmen
en de buigzaamheid ervan te vergroten.
3 Draag steriele handschoenen en haak de middelvinger in het midden om de buitenrand van
het pessarium tot de randen elkaar raken.
4 Om het inbrengen te vergemakkelijken kan een glijmiddel op waterbasis op de voorrand
van het pessarium worden aangebracht. Houd het pessarium in verticale stand en breng het
in de richting van de bekkenbodem in de vagina in.
5 Trek vingers en duim terug en duw het pessarium op zijn plaats. Zorg er daarbij voor dat
het op de benige rand achter symfyse komt te liggen.
6 Controleer of de ligging van het ringpessarium goed is. De cervix moet door de ring
gevoeld worden en het pessarium moet dwars in de vagina liggen met de achterrand in de
fornix posterior en de voorrand achter de symfyse.
Voorzorgsmaatregelen
1 Het valt aan te raden voor het inbrengen of verwisselen van een pessarium de vagina aan
een speculum onderzoek te onderwerpen.
2 Het verwijderen en opnieuw inbrengen moet volgens de voorschriften van de behandelend
arts worden uitgevoerd.
3 De MD pessaria worden niet-steriel geleverd. Hergebruik van dit product bij een andere
patiënt is niet mogelijk.
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Waarschuwingen
1 Het inbrengen en verwijderen van pessaria mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd en
opgeleid personeel dan wel de geoefende patiënt zelf.
2 Na het verwijderen van het pessarium moet de vagina worden onderzocht op ulceraties,
bloedingen, infecties e.d.
3 Het verwijderen en controleren van pessaria moet zoals voorgeschreven worden uitgevoerd
door bevoegd en opgeleid personeel om innesteling van het pessarium in de vaginale
weefsels en fistelvorming te voorkomen.
Desinfectie
1 Was het pessarium voor het eerste gebruik met een verdunde zeepoplossing, dan wel met
een licht alkalisch wasmiddel.
2 Desinfectie d.m.v. de wasmachine op 90 graden Celsius voor 5 minuten.
3 Herhaald gebruik van desinfectie middelen kan een negatief effect hebben op het
functioneren van deze pessaria. Vóór elk gebruik moet de functionele status van elk
pessaria worden gecontroleerd.
Sterilisatie
1 Sterilisatie van het pessarium, ingepakt in laminaat, kan in de autoclaaf
op 134 graden Celsius, 3½ minuten.
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