INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het OPRA™ Implant System
Patiëntinformatie voor het armniveau
ALGEMENE INSTRUCTIES
Wanneer de prothesefase start is een stricte hygiëneroutine verplicht. Deze routine dient tweemaal daags gevolgd te worden
op de volgende wijze:
•

U dient uw handen met zeep en water te wassen, optioneel ook met desinfectiemiddel en optioneel met
beschermende handschoenen voor eenmalig gebruik.

•

Maak een schoon stukje gaas vochtig met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl). Bind het stukje gaas om het
Abument, druk het zacht tegen de huid en maak de huid schoon in een circulaire beweging (zoals met flosdraad).

•

Als er zich droge stukjes weefsel rondom het Abutment bevinden, kunt u deze verwijderen met een droog
wattenstaafje of een wattenstaafje dat vochtig is gemaakt met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl).

•

Als de huid direct rond het Abutment droog wordt, wordt een dunne laag zalf (bijv. Vaseline Petroleum Jelly)
tweemaal daags aangeraden.

Het is niet ongewoon om een kleine hoeveelheid vocht te verliezen rondom het gebied waar het Abutment de huid
penetreert, vooral bij forse fysieke inspanning. Als u een kleine hoeveelheid vocht aantreft kunt u een klein stukje gaas nat
maken met een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl). Bind het stukje gaas om het Abument, druk het zacht tegen de huid en
maak de huid schoon in een circulaire beweging (zoals met flosdraad). Bind daarna een schoon stukje gaas om het
Abument heen. Dit stukje gaas dient u iedere dag te vervangen.
Daarnaast dient u de prothese iedere dag met alcohol schoon te maken. Voor zover mogelijk dient u vuile omgevingen te
vermijden en dient u andere mensen niet het gebied direct rondom het Abutment aan te laten raken.
Er zijn geen restricties omtreft baden en zwemmen, zolang het protocol dat hierboven staat beschreven wordt gevolgd.

IN GEVAL VAN IRRITATIE OF INFECTIE
Wanneer u een verkoudheid heeft is het mogelijk dat het gebied rondom het Abutment geïrriteerd raakt. In deze instanties is
het extra belangrijk om een uitstekende handhygiëne te behouden, bij voorkeur met desinfectiemiddelen op basis van alcohol.
Bij vroege tekenen van infectie zoals roodheid, jeukende pijn, en gevoeligheid dient u het gebied rondom de implantaten één
of twee keer extra per dag schoon te maken.
Als de irritatie aanhoudt met roodheid, zwelling, koorts en/of pijn dient u uw arts te raadplegen.
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In geval van hoge koorts en/of ernstige pijn dient u naar de spoedeisende hulp te gaan.
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