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INVERNESS 2000 KORVALEHDEN LÄVISTYSMENETELMÄ

Lue tämä Inverness- käyttöohje ja tiedät enemmän korvanlävistyksestä. Vaikka olisit käyttänyt Inverness- menetelmää 
aikaisemminkin, tämä ohjekirja sisältää tärkeää tietoa erityisesti Inverness 2000- ohjelmasta.

Korvalehden lävistäminen on helppoa ja turvallista Inverness- menetelmällä. Lävistäminen tapahtuu neljässä eri vaiheessa, 
jotka on kuvattu tässä oppaassa.

Inverness lävistystuotteet täyttävät kaikki FDA:n ja Euroopan Unionin asettamat steriili- ja laatuvaatimukset.

Inverness on maailman suurin lävistyskorujen valmistaja ja se on perustettu vuonna 1974. Invernessiä myydään 52 eri maassa ja 
se on suosituin korvien lävistysmenetelmä.

Inverness- menetelmä on erittäin helppokäyttöinen, 100% steriili, nikkelitön ja kivuton. Korut ovat korkealaatuisia 14 karaatin 
kultaa, valkokultaa, 24 karaatin kullattuja, titaniumia tai palladiumia. Mallit ovat klassisen tyylikkäitä tai trendikkäitä, joista 
jokainen asiakas varmasti löytää mieleisensä.

Korvalehden lävistys on arvokas asiakkaallesi tarjoama palvelu. On tärkeää, että koko 
henkilökuntasi on koulutettu. Voit helpottaa oppimisprosessia käyttämällä alla olevia 
helppoja ohjeita.

• Lue tämä ohjekirja
• Harjoittele vaahtomuovityynyllä ja harjoituskorvakorulla (esittelypakkaus).  

Muista, että harjoituskorvakorut eivät ole steriilejä, eikä niitä saa koskaan käyttää korvalehden lävistykseen.
• Harjoittele toisten työtekijöiden kanssa tyhjällä säiliöllä.  

Tämä auttaa työntekijää löytämään oikean asennon laitteelle ja korvalehdelle.
• Kokeneemman työntekijän pitää aina valvoa kokemattomampaa työntekijää lävistyksen aikana.  

Kouluta työntekijät myymään 14 karaatin korvakoruja sekä antiseptista puhdistusainetta.



ENNEN LÄVISTÄMISTÄ

Pakkausmerkinnät
Jokainen pakkaus on merkitty tunnistamisen helpottamiseksi. Pakkauksen kyljessä olevat numerot ja teksti kertovat 
tyylinumeron, kuvauksen sisällä olevista koruista  ja valmistusajankohdan.

Pakkaus
Steriili pakkaus sisältää kaksi säiliötä ja kaksi puhdistus-
pyyhettä. Jokaisessa säiliössä on korvakoru ja sen lukko. 
Puhdistuspyyhkeet sisältävät tehokasta antiseptistä ainetta 
(benzalkonium chloride).

Korut
Koruja on saatavilla 14 karaatin kelta- ja valkokultaisina, Ti-
tanium- valmisteisina, 24 karaatin kultauksella tai platinapin-
noituksella. Inverness- korvakorut ovat sekä laadultaan että 
kestävyydeltään kultasepänliikkeen tasoa. Koruissa on pyöreä 
takakappale joka ei paina nukkuessakaan.

Kirurginen merkintäkynä
Erityisesti suunniteltua, jodipitoista kirurgista merkkauskynää 
tulee käyttää korvalehden merkitsemiseen. Älä käytä min-
käänlaista muuta kynää korvalehden merkitsemiseen.

Antiseptinen puhdistusaine
• tehokas antiseptinen puhdistusaine
• tappaa bakteereja
• vilvoittava
• rauhoittava
• pitää korvat ja korvakorut puhtaana
• ei kirvele

Esim.  Pidä pulloa kädessäsi ja selitä: Edesauttaaksenne 
korvalehden tervehtymistä ja pitääksenne reiät puhtaana, 
teidän tulee puhdistaa korvat kahdesti päivässä. Suosittelen 
Invernessin antiseptista puhdistusainetta. Se on parempaa 
kuin alkoholi tai vetyperoksidi, koska se ei kirvele (erittäin 
hyvä lapsille), polta tai kuivata korvan herkkää ihoa. Se ei 
myöskään vahingoita korvakoruja. Sopii myös yleiseksi 
desinfiointiaineeksi, haavoille yms.



HARJOITUSVÄLINEET

Harjoituskorvakorut ja superlontyyny ovat saatavilla, kun koulutat henkilökuntaasi. Koulutustarkoitusta varten olevat korvako-
rut eivät ole steriilejä ja niitä tulee käyttää ainoastaan superlontyynyjen kanssa.  Alä koskaan lävistä kenenkään korvia harjoi-
tuskorvakoruilla.

Inverness suosittelee kertakäyttökäsineiden käyttöä. Pistä käsineet käteen ennen kuin aloitat korvien lävistämisen. Käytä samo-
ja käsineitä vain kerran.

Pyydä asiakasta istumaan tuolille ja jos tarpeellista, pyydä häntä vetämään hiukset taakse. Tarkista ensin mahdolliset arpiku-
dokset. Arpikudos tuntuu pieneltä herneeltä hieroessasi varovasti korvalehteä peukalolla ja etusormella. Älä lävistä kohtaa, jos 
löydät arpikudosta vaan suosittele asiakasta käymään lääkärintarkastuksessa.

Informoi asiakasta aina ennen kuin jatkat.Älä poista korvakoruja kuuteen viikkoon.
Parantumisvaiheen aikana asiakkaan tulee seurata alla olevia kolmea vaihetta:

Puhdistus:  Puhdista korva ja korvakorut kahdesti päivässä puhtaalla puhdistusaineella kostutella vanutupolla 
  tai- puikolla. Pese kädet huolellisesti ennen korvien puhdistusta.

Pyöritä: Pyörittele korvakoruja kahdesti päivässä kuuden viikon ajan.

Varmista: Korvakorun lukko- osan pitäisi olla tiukasti kiinni korvakorun varsiosassa. Korvakorut eivät saa olla lian  
  tiukasti korvalehteä vasten, näin varmistat ilmankierron ja parantumisen.

Välttääksesi reikien umpeutumisen, älä poista korvakoruja ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yli vuorokaudeksi.

Huom.  Jos epämukavuudentunnetta, kipua, punoitusta tai turvotusta ilmenee vielä 24 tuntia korvien 
  lävistyksestä,  asiakkaan tulisi poistaa korvakorut, jatkaa puhdistamista antiseptisellä puhdistusaineella  
  ja jäydä lääkärin vastaanotolla.

Punoitus, kipu tai turvotus eivät ole normaaleja oireita lävistyksen jälkeen. Jos jotain em. oireista ilmenee ja ne kestävät yli 
vuorokauden korvien lävistämisestä, pyydä asiakasta poistamaan korvakorut, pyydä jatkamaan puhdistusta antiseptisella 
puhdistusaineella ja käymään lääkärinvastaanotolla, jos se on tarpeellista.

Korvakorujen poisto, vaihto tai vääränlainen puhdistusmenetelmä parantumisvaiheen aikana voi aiheuttaa ärsytystä. Käy 
asiakkaan kanssa läpi oikeanlainen puhdistusmenetelmä ja suosittele antiseptista puhdistusainetta hänelle, jos hän ei ole 
sitä aikaisemmin ostanut. Kädet tulisi pestä vedellä ja saippualla ennen kuin hän koskettaa korvanlehtiä. Puhelimien kanssa 
kannattaa olla varovainen, sillä ne voivat levittää bakteereja.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tervehtymisprosessin jälkeen, korvanlehdet ovat herkät. Suositeltavaa on käyttää 
ainoastaan hepoallergiatestattuja koruja. 



VAIHE 1 – REIKIEN SIJOITTAMINEN

• Seuraa korvan luonnollista linjaa, piirrä merkki 
korvanlehden keskelle.

• Seuraa korvanlehden luonnollista linjaa ja merkitse 
lävistysten välit 5-9 mm etäisyydelle, riippuen asiakkaan 
toiveesta.  Jos asiakas ottaa toisen lävistyksen ja pitää 
ensimmäisessä lävistyksessä isompaa korua, jätä 
pidempi väli.

• Merkitse reiän paikka tasaiselle osalle merkintäkynällä.   
Kerro asiakkaalle, että rustoalueelle lävistettävät reiät 
ovat yleensä arempia parantumisvaiheen aikana.

• Älä lävistä Inverness instrumentilla nenän aluetta tai 
muita kehon osia.  Älä myöskään lävistä korvalehden 
sisäosien rusto-osia, jotka on näytetty kuvassa.

VAIHE 2 - DESINFIOI JA MERKITSE

Jokainen korupari sisältää desinfioimispyyhkeen. Taita 
desinfioimispyyhe korvalehden molemmin puolin ja puhdista 
etu- ja takapuoli. Voit käyttää myös vaihtoehtoisesti Ear Care 
Antiseptic- desinfioimisainetta.

VAIHE 3 – LATAA LAITE

Vedä suojamuovi ylös ja ota steriili säiliö, jossa koru on. 
Asenna säiliö laitteeseen. Säiliön pitäisi naksahtaa, kun  
se on oikealla paikalla. Älä purista kahvaa tai paina eject- 
kytkintä latauksen aikana.
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VAIHE 4 – KOHDISTA JA LÄVISTÄ

• Korvalehti tulee aina kohdistaa säiliön keskiosaan. 
Korvan takaosan tulee olla kiinni säiliön takaosassa.   
Pidä korvalehteä sormiesi välissä ja pidä laite 
kohtisuorassa korvalehteen nähden.  Varmista, että 
hiukset ovat pois tieltä.

• Purista hitaasti ja varoen laitteen kahvasta, kohdistaen 
tarkasti merkittyyn kohtaan.

• Purista laitteen kahvasta kunnes se on painunut pohjaan 
asti. Steriili korvakoru lävistää korvalehden ja kiinnittää 
lukko- osan automaattisesti.

• Lopeta painaminen ja poista instrumentti vetämällä 
suoraan alas ja pois korvalehdestä.

• Asenna instrumentti roskasäiliön päälle, paina eject- 
kytkintä ja tyhjä säiliö irtoaa.

• Anna asiakkaan katsoa koruja peilistä ja anna hänelle 
kotihoito-ohje, jossa kerrotaan, kuinka  lävistystä 
hoidetaan. Voit suositella myös hänelle Ear Care 
Antiseptic- desinfioimisaineen ostamista kotikäyttöön.
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USEIN KYSYTTYÄ

Kuinka monta korvien lävistystä on tehty 
Inverness Systemsillä? 
Inverness Ear Piercing System on käytössä maailmanlaajuisesti 
ja sillä on lävistetty yli 200 miljoonaa korvaparia. 

Onko korvan lävistys Inverness 
-järjestelmällä turvallinen? 
Kyllä! Inverness Ear Piercing -järjestelmä on 100 % turvallinen. 
Korvakorut on steriilejä ja yksittäispakattu kapseleihin. 
Ainoastaan hävitettävä säiliö koskettaa korvanlehteä.  Kaikki 
Inverness lävistyksissä käytettävät korvakorut ovat joko täysin 
nikkelittömiä tai hypoallergisia (sisältää erittäin vähän 
nikkeliä), joka merkittävästi vähentää allergisia reaktioita. 
Tarkista materiaalien sopivuus omalta Inverness -lävistäjältäsi. 

Sattuuko korvien lävistys? 
Inverness Ear Piercing -järjestelmä on nopea ja erittäin 
hellävarainen. Useimmat ihmiset eivät tunne kipua 
lävistyksen aikana juuri ollenkaan. 

Voiko korvakorut vaihtaa ennen  
reiän muodostumista? 
Korvakoruja ei voida poistaa ja laittaa uudelleen takaisin 
ennen kuin reikä on muotoutunut. Korvakorut voidaan 
vaihtaa uusiin koruihin vasta reiän parantumisen jälkeen, joka 
kestää noin 6 viikkoa korvalehden lävistyksestä ja 12 viikkoa 
ruston lävistyksestä. 

Onko turvallista lävistää vauvoille  
ja lapsille? 
Kyllä! Inverness suosittelee kuitenkin, että vauvat 
ovat saaneet DPT-rokotteen (kurkkumätä-hinkuyskä-
jäykkäkouristus) ennen lävistyksen tekemistä. 

Voiko Inverness järjestelmää käyttää 
lävistyksiin nenään tai kieleen? 
Ehdottomasti EI! Inverness Ear Piercing -järjestelmä on 
suunniteltu lävistämään vain korvanlehteä ja ulompia rusto-
osia korvalla. Järjestelmällä ei pitäisi koskaan lävistää muita 
ruumiinosia. 

Kuinka kauan kestää, että korvan lävistys 
parantuu? 
Inverness suosittelee, että korvakorut jolla lävistys tehdään, 
jätetään reikään 6 viikoksi ja ruston osaan 12 viikoksi. 

Miten rusto eroaa korvalehdestä? 
Rusto on läpikuultava, joustava kudos joka sijaitsee korvan 
yläosassa. Rusto eroaa korvalehdestä pääasiassa siten, että 
sen verenkierto on rajoittunut.

Voiko lävistää umpeen kasvaneen  
reiän uudelleen?
Kyllä, jos korvanlehdessä ei ole arpikudosta. Arpikudos 
löytyy painamalla korvalehteä, se tuntuu pieneltä herneeltä 
hieroessasi varovasti korvalehteä peukalolla ja etusormella. 
Älä lävistä kohtaa, missä on arpikudosta.

METALLITUOTETIEDOT

Laatu ja turvallisuus
Inverness Corporation käyttää korvakoruissaan turvallisimpia 
tänä päivänä saatavilla olevia metelleja, taatakseen Inver-
ness asiakkaalle suurimman mukavuuden ja turvallisuuden 
korvienrei’itystuotteissa. Jo vuosia Inverness on tutkinut 
maailmanlaajuisesti terveyteen, kuluttajamieltymyksiin ja 
mukavuustekijöihin liittyviä asioita korvakorujen alalta. Me-
talliallergiat ovat yhä kasvava ongelma korvakorujen valmis-
tuksessa.

Nikkelipitoisuus
Ruostumattomassa teräksessä nikkelipitoisuus 
kokonaismassassa on keskimäärin 8-12% välilllä.  
Inverness 14kt kulta, valkokulta, kullatuissa sekä Palladiu, 
korvakoruissa on hyvin alhainen nikkelipitoisuus, taatusti 
alle 0,05% kokonaismassasta. Kaikki Inverness korvakorut 
täyttävät EU:n nikkelipitoisuuksia koskevat lait ja määräykset. 
Inverness korvakorut ovat Suomen tullilaboratorion 
testaamia ja hyväksymiä. Tullilaboratorion mukaan 
nikkelipitoisuudet olivat välillä 0,005-0,018%.

Palladium
Palladium on siirtymäalkuaineisiin kuuluva metallinen 
alkuaine no: 46. Palladium esiintyy luonnossa pieninä jyväsinä 
platinamalmeissa sekä Brasilian ja Kaukasian kultahiekassa. 
Palladiumia käytetään platinaseoksissa.

Valkokulta
Invernessin valkokulta korvakorut on päällystetty 14kt 
keltakullalla, johon on sekoitettu joko palladiumia tai 
rhodiumia, jotka molemmat kuuluvat platinametalli 
perheeseen. Kullan ja platinan seos tuottaa valkokultaa. 
Nikkeliä myös valkokulta korvakoruissa on vähemmän kuin 
0,05%.

Titaani
Titaani on siirtymäalkuaineisiin kuuluva metallinen alkuaine 
no: 22. Titaani on teräksen näköinen, puhtaana voimakkaasti 
kiillottuva ja taipuisa metalli. Titaani kestää korroosiota 
hapettavissa oloissa sen pinnalle kehittyvän suojaavan 
oksidikerroksen ansiosta. Titaanista valmistetut korvakorut 
ovat täysin nikkelittömiä. Nämä korvakorut ovat turvallisin 
vaihtoehto nikkeliallergisille asiakkaalle.

Kullatut
24kt kullattujen korvakorujen pohjametallina on käytetty 
Invernessin kehittelemää Steralloy -metalliseosta. Steralloy 
on messinkinen metalliseos, jonka kokonaispainosta 
noin 70% on kuparia ja 30% sinkkiä. Nikkelipitoisuus 
on kuten muissakin Inverness korvakoruissa alle 0,05% 
kokonaispainosta.
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