
Ендо ріжучий степлер Зверніть увагу

Кулеподібна ручка чорного кольору

Ручка налаштування

Перш ніж приєднати SULU 
переконайтеся, що кулеподібна ручка 
чорного кольору відведена до упору 

Переконайтеся ,що ручка налаштування 
знаходиться у нейтральній позиції - у 
обох випадках як при приєднані SULU 
так і при його від'єднані

Захисний елемент 

Не знімайте жовтий захисний елемент допоки 
не відбудеться з'єднання 

Вставте вісь, розміщену на дистальному кінці 
рукоятки інструмента в SULU. Переконайтеся, що  
лінія індикатора приєднання на SULU 
знаходиться на одній лінії з лінією індикатора 
приєднання на рукоятці.Поверніть по 
годинниковій стрілці на 45° по відношенню до 
інструмента, так, щоб SULU встало на місце.

 Повне з'єднання 

Лінія
індикатора

Захисний елемент

Вісь

 Кулеподібна ручка чорного кольору

  Бранші

Кулеподібна ручка 
чорного кольору

Зелена кнопка

 Кулеподібна ручка чорного 
кольору

Пусковий механізм

Щоб використати інструмент, спочатку 
натисніть зелену кнопку

SULU у відкритому положенні 
Канюля троакара

Канюля троакара
SULU у відкритому положенні 

Канюля троакара

Захисний елемент слід зняти лише після 
цілковитого приєднання SULU  

Не вставляйте інструмент у канюлю троакара, коли 
бранші відкриті

Накладка зі скобами

Для того, щоб відкрити бранші в середені порожнини 
тіла необхідно, щоб накладка зі скобами була 
повністю у пункційній канюлі 

Після натискання спускового 
механізму, не відводьте назад 
кулеподібну ручку чорного кольору, 
як тільки вона буде відведена назад, 
степлером не можна буде знову 
виконати прошиття. Степлер 
запрацює тільки після того як 
приєднати до нього нове SULU

Не тримайте спускове руків'я, коли відводите  
кулеподібну ручку чорного кольору

Бранші

БраншіВикористаний блок касети

Використаний блок касети має
свій власний блокувальний 
механізм,Sulu не може  знову 
вистрілити після прошиття 

Блокувальник

Кулеподібна ручка
чорного кольору

Перед тим як натиснути зелену 
кнопку ,дозволяється повністю до 
упору відвести кулеподібну ручку 
чорного кольору щоб змінити 
положення тканини.

1.Після повного завершення  прошиття степлером
спершу відведіть назад кулеподібну ручку чорного
кольору
2. М'яко видаліть інструмент з тканини
3.Закрийте бранші та повільно вийміть виріб з
порожнини тіла
4. Після того як вийняли інструмент , ЗПЕРШУ
повністю відкрийте бранші , а потім від'єднайте SULU

ТОВ "ФАРМЛІНК" УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК    
ЗАВОДУ HAIDA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
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