
 

 

                                                       UA.TR.098 

Лінійний ріжучий апарат стерильний одноразового 

використання  

І. Функції 

Лінійний ріжучий апарат серії HQX являє собою апарат для використання для одного пацієнта з лінійною голівкою 

яка виконує різання і накладає скоби. Даний пристрій накладає титанові скоби, розташовані у чотири ряди, з ножем 

між другим та третім рядом. Лінійний ріжучий апарат може замінити ручну роботу з одночасного різання та 

зшивання тканин. Використання апарата дозволяє скоротити час операції, зменшує обсяг роботи лікарів, та 

дозволяє уникнути можливості перехресної інфекції.  

 

ІІ. Застосування 

Лінійні ріжучі апарати серії HQX мають насадки для хірургічних операцій у травному тракті, шлунку, легенях з 

резекцї, перерізання та створення анастомозу. 

ІІІ. Технічні параметри і габарити 

Код товару 
№ скоб  

(шт.) 

Довжина 

шву (мм) 

Допуск 

（мм） 

Висота відкритої 

скоби（мм） 

Допуск 

（мм） 

 

HQX-40L/M/H 
38 39 ±0.3  2,5/3,8/4,5 ±0,3  

HQX-30L/M/H 30 31 ±0.3 2,5/3,8/4,5 ±0,3 

 

ІV.Конфігурація 

 

 

 

 

 

1. Тримач упорного стрижня   2.Упорний стрижень 3. Встановлювальний штифт 4.Ніж5. Бічна пластина  

6. Картридж 7.Задня кришка картриджа 8.Кронштейн 9.Оболонка 10.Ручка для прострілу 11.Рукоятка подачі 

12.Кнопка перезавантаження 13.Захисна кришка 14.Конструкція скоби 15. Скоба 

 

 

 

 

Картрідж Конструкція 

скоби 

Скоба 
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Ⅴ. Значення символів 

 Метод стерилізації, під час якого використовують випромінювання 

 Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО 

 Код партії 

 Використати до 

Не використовувати якщо упаковка пошкоджена 

 

Дата виготовлення 

              Засторога! Прочитайте інструкцію перед використанням 

 

 Виробник  

 

Ⅵ.Етапи використання (Примітка: Дана інструкція з використання не може використовуватися у 

якості технічного керування для хірургічних операції з анастомозу.) 

1. Перевірте, щоб стерильний пакет не був пошкодженим або відкритим перед використанням. Вийміть апарат з 

внутрішнього пакета; Зніміть захисну кришку 

2. Заправте тканину у отвір апарату. Утримуйте рукоятку подачі у першому положенні, про що підкаже перший 

звук, у той час як встановлювальний штифт перейде до упорного стрижня автоматично. Тканина призначена 

для зшивання обмежиться у зоні зшивання. Розправте тканину, призначену для зшивання.  

3. Перш ніж підтвердити операцію прострілу тканина знову розміщується у області зшивання і обрізання 

(встановлювальний штифт призначається для відокремлення тканини призначеної для прострілу від нормальної 

тканини). 

4. Утримуйте рукоятку подачі у другій позиції, про що підкаже другий звук, це означає, що тканина була повністю 

захоплена.  

5. Міцно утримуйте ручку прострілу для завершення обрізання і скріплення скобами. Відчуття втрати міцності у 

певній позиції означає, що операції різання і скріплення скобами завершуються.   

6. Для виймання апарату натисніть кнопку перезавантаження. 

7. Перевірте умови зшивання, якщо було виявлено геморагічну пляму, то для припинення кровотечі її необхідно 

зшити.  

VII. Протипоказання 

1. Заборонено для використання на ушкоджених тканинах;  

2. Тканина є занадто товстою або занадто тонкою;  

3. Забороняється для лікування легеневої вени. 

VIII. Упаковка, зберігання  

1. Даний лінійний ріжучий апарат було простерілизовано за допомогою гамма-випромінювання, і перебуває у 

стерильному стані, якщо маленький внутрішній пакет не було розпломбовано та/ або ушкоджено, він має 

використовується протягом 3 років.  

2. Переконайтеся в тому, що апарат відповідає терміну придатності (три роки після стерилізації). Суворо 

забороняється використання апарату поза межами терміну придатності.  



 3 

3. Даний лінійний ріжучий апарат слід зберігати в сухому, затіненому і прохолодному місці, за відсутності 

агресивних газів і у добре провітрюваному приміщенні, з відносною вологістю, що не перевищує 80%.  

 

   IX. Уповноважений представник виробника в Україні  

     Представник : ТОВ «Фармлінк» 

     Адреса : Україна, м. Київ, 04080, вул. Костянтинівська 63/12 

     Тел.: +38(044)224-54-86 

     Сайт: www.farmlink.ua  

     Email: farmlink@farmlink.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата останнього перегляду 5 квітня 2016р.                                                       Всі права захищено  
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