
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

CT-6 HÚZÓSÍN 

Használati javallat: A CT6 LÁB HÚZÓSÍN a combcsontszár töréseinél alkalmas a végtag rögzítésére és 

sínezésére a preshospitalis ellátás és betegszállítás során. 

JAVALLATOK: combcsont szárának törése 

BETEGEK CÉLCSOPORTJA: combcsontszár-törést szenvedett felnőttek, amely törés nem terjed ki a 

térdízületre. 

JAVALLOTT FELHASZNÁLÓ: Egészségügyi szakemberek és képzett nem egészségügyi személyzet. 

UTASÍTÁSOK: 

1. lépés: Ellenőrizze a keringést. Tapintsa ki a distalis pulzust a lábon.     

2. Ha szükséges vágja le a beteg nadrágját. 

3. Mérje fel a sérülést, hogy eldönthesse, milyen lépésekre van szükség. Határozza meg a 

fájdalom mértékét. Hasonlítsa össze a beteg lábainak hosszát. 

4. Vegye ki a húzósínt a tasakjából. 

5. Rázza fel-le a húzósínt, hogy az egyes csőszakaszok összecsúszhassanak. A kimaradó csöveket 

kézzel csúsztassa össze. 

6. Helyezze a húzósínt az egészséges láb mellé. A húzósín egyik végének kicsivel a csípő felett, 

másik végének pedig a páciens lába alatt 10-15 cm-rel kell lennie.  

7. A megfelelő méret eléréséhez adjon hozzá vagy vegyen el csődarabokat. A nem 

csatlakoztatott csődarabokat hajtsa össze. 

8. A nem használt szakaszokat rögzítse a deréknál található elemmel. 

9. Rendezze el a derékhevedert a comb körül a képen látható módon, és rögzítse a csattal. 

Ellenőrizze, hogy a csat felül van, nem pedig a láb alatt. Húzza meg a csat hevederét. 

10. Igazítsa el a bokarögzítőt a lábon. A lábfejheveder csúsztatható végével állítsa be, hogy a 

heveder a boka mindkét oldalán egyenlő hosszúságú legyen. A bokahevedert tekerje a boka 

köré, és a végét visszahajtva rögzítse. Húzza szorosra a lábfejheveder kapcsát. 

11. Húzza meg a zsinórt, hogy enyhe húzóerőt fejtsen ki a lábra. Minimális húzóerőt állítson be, 

hogy a húzósín megfelelő helyzetben maradjon. 

12. A zsinórt emelje fel, és rögzítse a V-alakú rögzítőben. 

13. Rögzítse a lábhevedereket, kettőt a combon, kettőt az alsó lábszáron. A sérülést vagy a 

térdet ne fedje be hevederrel. 

14. Ha szükséges, állítsa utána a húzóerőt, hogy biztosítsa a beteg kényelmét. Ezután rögzítse 

újra a V-alakú rögzítőt. 

15. A maradék zsinórt dugja be az alsó lábhevederbe. 

MEGJEGYZÉS: 1) Addig húzza a zsinórt, amíg a beteg fájdalma csökken. Állítsa a páciens sérült 

lábának hosszát az egészséges lábához. 

KLINIKAI ELŐNYÖK: 

• Rögzítést és húzóerőt biztosít a combcsontszár töréseinél 

• Csökkenti a vérzést és az izomgörcsöket 

• Megakadályozza a környező izom, szövet és anatómiai struktúra további károsodását 

• Enyhíti a beteg fájdalmát 



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS: 

Minden használat után ellenőrizze a sínt. A keretnek szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A keret 

szappannal és vízzel tisztítható és papírtörlővel szárazra törölhető. Ha a bokarögzítő, a lábheveder 

vagy az derékpánt szennyeződött vagy elhasználódott, ne használja tovább azokat, hanem cserélje 

újakra. Csere esetén forduljon a FareTechez: +1-440-350-9510. 

ELLENJAVALLATOK: A húzósínt nem szabad használni a combnyaktörés, térdcsonttörés és/vagy 

elmozdulás, valamint bokatörés esetén. 

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK: Nincsenek 

BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁS: A terméket a helyi hatóságok által javasolt helyen kell eltávolítani. 

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, jelentsen a FareTec-nek vagy azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a 

terméket használja, minden olyan súlyos eseményt, amelyről gyanítja, hogy kapcsolatba hozható az 

eszközzel. Ha lehetséges hibát gyanít, vagy egy termék nem felelt meg az elvárásainak, kérjük, 

jelentse ezt a vállalatnak, és adjon meg minél több információt. A vállalat telefonszáma: +1-440-350-

9510. 
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FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510 

(f) 440-350-9520, www.faretec.com 

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 

29006 Málaga-Spain 

 


