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Nội dung mô tả tóm tắt

Đề mục

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết
bị y tế
Danh mục linh
kiện và phụ kiện
Mục đích/Chỉ
định sử dụng

1.2
1.3

1.4

Hướng dẫn sử
dụng

Túi chườm nóng/lạnh y tế
Không có
Chườm lạnh khi bị bong gân, sai khớp, bầm dập cơ, bị sưng do
va chạm, sốt, chảy máu cam, đau đầu, cháy nắng hay bỏng nhẹ,
côn trùng cắn,...Giúp giảm đau và phù nề do làm tăng ngưỡng
kích thích của các sợi cơ, gây co mạch, giảm lượng máu lưu
thông ở vùng tổn thương.
Chườm nóng khi đau lưng, đau cơ, đau vai, đau dây thần kinh,
đau bụng...
-Chườm lạnh :Đập đá nhỏ vừa phải, cho vào túi 1/2-2/3 dung
tích, vặn chặt nút, rồi dốc ngược xem có rỉ nước ra không.
-Chườm nóng : Mở nắp túi chườm rồi cho nước nóng vào trong
túi chườm, cho nước tối đa 2/3 túi chườm, rồi vặn chặt nắp lại (
nhiệt độ nước khoảng 60 đến 90 độ C) rồi dốc ngược xem có rỉ
nước ra không
-Lau khô mặt ngoài túi chườm, cho vào bao hoặc bọc ngoài bằng
khăn bông.
-Để bệnh nhân nằm ở tư thế thuận lợi
-Đặt nhẹ nhàng túi chườm vào vùng chườm, tránh gây nóng/lạnh
đột ngột.

1.5

Chống chỉ định

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

1.7
2

-Vị trí chườm: tùy theo chỉ định; thỉnh thoảng kiểm tra vùng
chườm, tình trạng bệnh nhân xem vùng chườm có quá nóng hoặc
quá lạnh.
Không chườm lạnh khi thân nhiệt thấp, người già yếu, Tuần hòan
cục bộ giảm hoặc bệnh nhân táo bón, Xuất huyết đường hô hấp.
Không chườm nóng vào vết thương hở, vét bỏng, phụ nữ sinh mổ
Chườm lạnh :Giảm thân nhiệt, chườm lạnh cho bệnh nhân hôn
mê, rối loạn ý thức có thể gây giảm thân nhiệt dưới mức bình
thường.

Chườm nóng : có thể gây bỏng nếu không sử dụng thận trọng.
Tác dụng bất lợi
Hiện chưa có ghi nhận trường hợp nào bất lợi có thể xảy ra khi
cụ thể xảy ra
sử dụng sản phẩm này.
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
các thông tin đã kê khai nêu trên.
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