
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

CT-7 HÚZÓSÍN 

Használati javallat: A CT7 LÁB HÚZÓSÍN, a combcsont töréseinél alkalmas a végtag rögzítésére és 
sínezésére a preshospitalis ellátás és betegszállítás során. Használható felnőtteknél és nagyobb 
gyermekeknél térd alatti rögzítés felhasználásával. 

JAVALLATOK: combcsont törése 

BETEGEK CÉLCSOPORTJA: combcsonttörést szenvedett felnőttek, amely törés nem terjed ki a 
térdízületre. 

JAVALLOTT FELHASZNÁLÓ: Egészségügyi szakemberek és képzett nem egészségügyi személyzet. 

UTASÍTÁSOK: 

Kérjük, feltétlenül nézze meg a rövid videót weboldalunkon: https://www.faretec.com/training-
videos 

1. Távolítsa el a bokabilincset a külső zsebből. 
2. Tekerje a bokabilincset a sérült láb bokája köré. 
3. Győződjön meg arról, hogy a csuklórögzítő csatja a páciens lába felé irányul. 
4. Távolítsa el a sínt a zsákból, és hagyja, hogy az összes cső összeakadjon.Rázza fel-le a 

húzósínt, hogy az egyes csőszakaszok összecsúszhassanak. A kimaradó csöveket kézzel 
csúsztassa össze. 

5. Helyezze a sínt a páciens mellé: a sín tetejének a páciens csípőtaréjánál kell lennie. Szükség 
esetén helyezze be a csöveket, távolítsa el az Ischialis kupakot, és ennek megfelelően 
kapcsolja be a csöveket. Hajtsa a felesleges csöveket a sín mellé. Ezután helyezze vissza az 
Ischialis sapkát. Gyermekgyógyászati és Térd alatti alkalmazás esetén ez a lépés 
elengedhetetlen.  

6. Rögzítse a sín végén lévő csatot a bokabilincshez. 
7. Rögzítse az Ischialis/ágyékpántot úgy, hogy a comb felső része köré tekerje, és meghúzza a 

pántot. 
8. Tekerje mindkét lábpántot a páciens lábára, az egyiket a térd felett, a másikat a térd alatt. 
9. Forgassa el a húzómechanizmus csavarját a sín lábfejénél.  A vonóerő alkalmazásához 

forgassa el a nyilak irányába. 
10. Figyelje és jegyezze fel az elért vonóerő hosszát 
11. A megfelelő tapadás elérése után álljon meg: A sérült láb egyenlő hosszúságúnak kell lennie a 

sértetlen lábbal, a beteg megkönnyebbülést fog érezni és a duzzanat csökken. 

A menetes húzósín rendszere arra kényszeríti az orvost, hogy lassan és óvatosan húzást fejtsen ki 
a betegre, hogy ne okozzon további károkat. Emellett lehetővé teszi a könnyű, kis lépésekben 
történő beállítást is 

KLINIKAI ELŐNYÖK: 

• Rögzítést és húzóerőt biztosít a combcsont töréseinél, illetve támaszt és tapadást is biztosít 

• 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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Kötegkód 
 

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 



 


