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INSTRUKCJA	  UŻYWANIA	  

TAŚMY	  LEPNE	  WODOROZPUSZCZALNE	  EUROTAPE	  326.*	  STRETCHY	  STRIP™	  WS175.	  

1. Niniejsze	  taśmy	  lepne	  są	  używane	  na	  salach	  operacyjnych	  w	  celu	  mocowania	  serwet	  do	  ciała	  pacjenta,	  mocowania	  
przewodów,	  w	  niektórych	  przypadkach	  do	  łączenia	  serwet.	  

2. Instrukcje	  dla	  Sterylizatorni	  

a) Zalecana	  jest	  sterylizacja	  w	  autoklawach	  w	  temp.	  134°C,5-‐7	  min,	  2	  atm	  zgodnie	  z	  normą	  NEN-‐EN	  554.	  
b) Nie	  można	  przeładowywać	  autoklawu.	  
c) StretchyStrip™	  mogą	  być	  sterylizowane	  tylko	  jeden	  raz.	  

3. Instrukcje	  dla	  Bloków	  Operacyjnych	  

a) Przygotować	  przed	  zabiegiem	  skórę	  według	  normalnych	  procedur.	  
b) Wysuszyć	  skórę	  lub	  pozostawić	  do	  wysuszenia	  wokół	  obszaru	  mocowania.	  
c) Usunąć	  palcami	  taśmę	  zabezpieczającą.	  
d) Zamocować	  StretchyStrip™	  gładko	  na	  suchej	  skórze	  i	  docisnąć	  celem	  wzmocnienia	  w	  miejscu	  zamocowania.	  

Zamocowanie	  StretchyStrip™	  jest	  trwalsze	  dzięki	  ciepłu	  wydzielanemu	  przez	  skórę.	  	  
e) Po	  całej	  procedurze	  należy	  usunąć	  taśmę	  StretchyStrip™	  zgodnie	  z	  zaleceniami.	  

Uwaga:	  Używać	  StretchyStrip™	  tylko	  w	  połączeniu	  z	  folią	  operacyjną.	  Klej	  w	  StretchyStrip™	  jest	  wodorozpuszczalny	  
przez	  co	  duża	  ilość	  płynów	  może	  powodować	  odklejanie	  się	  taśm.	  Folia	  operacyjna	  zabezpiecza	  StretchyStrip™	  przed	  
płynami.	  

Uwaga:	  Używać	  StretchyStrip™	  tylko	  na	  całkiem	  wysuszoną	  skórę.	  W	  przeciwnym	  razie	  StretchyStrip™	  może	  wywołać	  
podrażnienie	  skóry.	  

Uwaga:	  Śródki	  dezynfekcyjne	  zawierające	  alkohol	  usuwają	  również	  tłuszcz	  ze	  skóry.	  W	  tych	  miejscach	  StretchyStrip™	  
przywierają	  bardzo	  dobrze.	  Jeżeli	  środek	  dezynfekcyjny	  zawiera	  tłuszcz	  lub	  glicerynę	  (głównie	  przy	  zabiegach	  w	  
obszarach	  ciała	  gdzie	  są	  błony	  śluzowe)	  lub	  środki	  dezynfekcyjne	  pozostawiają	  smugi,	  zamocowanie	  StretchyStrip™	  
może	  być	  słabe.	  Siła	  przyczepności	  jest	  bezpośrednio	  związana	  z	  kondycją	  skóry,	  suchością	  oraz	  środkami	  
dezynfekującymi	  (ich	  składnikami).	  	  

Usuwanie	  StretchyStrip™	  ze	  skóry	  
Ważne:	  Należy	  zawsze	  usuwać	  ze	  skóry	  StretchyStrip™	  	  (nawet	  w	  przypadku	  zdrowej	  skóry)	  w	  taki	  sposób,	  żeby	  skóra	  
nie	  była	  ciągnięta	  w	  kierunku	  do	  góry.	  Polecamy	  z	  uwagą	  usuwanie	  obłożenia	  ze	  skóry	  ostrożnie	  w	  kierunku	  ruchu	  
równoległym	  do	  skóry	  (w	  taki	  sposób	  by	  nie	  ciągnąć	  skóry	  do	  góry).	  Oznacza	  to,	  iż	  kąt	  nachylenia	  ma	  wynosić	  180º.	  

4. Instrukcje	  dla	  pralni	  

Taśma	  wodorozpuszczalna	  StretchyStrip™	  powinna	  rozpuścić	  się	  całkowicie	  w	  trakcie	  standardowego,	  zwalidowanego	  
procesu	  prania.	  W	  celu	  uzyskania	  optymalnego	  efektu	  normalny	  ruch	  pralniczy,	  woda	  i	  chemikalia	  powinny	  wejść	  w	  
reakcję	  z	  klejem.	  Pranie	  w	  siatce	  myjącej	  nie	  jest	  rekomendowane	  w	  związku	  z	  osłabieniem	  ruchu	  pralniczego.	  

Zalecane	  parametry:	  
• Załadunek	  pralnicy:	  50%	  przy	  obecności	  serwet	  większych	  niż	  2m2,	  w	  innym	  przypadku	  70%.	  
• Temperatura	  prania	  wstępniego	  <	  35°C.	  
• Temperatura	  prania	  zasadniczego	  <	  75°C.	  
• pH	  9,0-‐11,0.	  
• Proces	  prania	  serwet	  według	  wskazówek	  dostawcy	  środków	  piorących.	  

5. Warunki	  przechowywania	  

Jeżeli	  taśmy	  są	  przechowywane	  poziomo	  (zgodnie	  z	  tym	  jak	  są	  zapakowane)	  mogą	  być	  przechowywane	  co	  najmniej	  rok.	  
Temperatura	  przechowywania	  15-‐25ºC.	  Zalecana	  wilgotność	  50%.	  Chronić	  przed	  działaniem	  promieni	  słonecznych	  i	  
źródeł	  promieniowania	  UV.	  Nie	  składować	  w	  pobliżu	  grzejników.	  
	  

6. Gwarancja	  jakości	  oraz	  normy	  

Producent:	  Eurotape	  B.V.,	  PB	  382/NL-‐3760	  AJ	  SOEST,	  Ul.	  Oostergracht	  2	  /	  NL-‐3763	  LZ	  SOEST,	  Tel.:	  +31	  (35)	  609	  10	  20,	  
Fax.:	  +31	  (35)	  609	  10	  30,	  www.eurotape.com	  

Taśmy	  lepne	  StretchyStrip™	  posiadają	  znak	  CE	  oraz	  zgodność	  z	  Dyrektywą	  Europejską	  93/42/EEC	  jako	  wyrób	  medyczny	  
klasy	  I	  (dostępna	  jest	  deklaracja	  zgodności).	  Producent	  firma	  Eurotape	  posiada	  także	  certyfikację	  NEN-‐EN-‐ISO	  
9001:2000	  oraz	  NEN-‐EN-‐ISO	  13485:2003.	  

Dystrybucja:	  GARMEX;	  ul.	  Przemysłowa	  1,	  16-‐010	  Wasilków;	  Tel.	  +48	  85	  663	  03	  14	  


