Вигнуті ріжучі апарати для зшивання стерильні одноразового
використання
Будь ласка, ретельно прочитайте цю інструкцію експлуатації перед
використанням!
I.Призначення і область застосування
Вигнутий ріжучий апарат для зшивання стерильний одноразового
використання розташовує два ряди в шаховому порядку і одночасно розподіляє
тканину між двома рядами розташованими в шаховому порядку замість
неавтоматичного зшивання. Це може скоротити час операції і кровотечу,
забезпечує простоту і зручність використання і поліпшення якості роботи.
Одноразовий продукт дозволяє уникнути перехресного зараження.
Даний вигнутий ріжучий апарат для зшивання зручно використовувати для
видалення і надрізу анастомозу в хірургії травного каналу.
II. Технічні параметри та розміри
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III.Конфігурація

Вигнутий ріжучий апарат для зшивання

Картридж

Скоба

1 Упорний стрижень, 2 Скальпель, 3 Картридж, 4 Область штовхання, 5 Кнопка
натискання, 6 Оболонка степлера, 7 Ручка прострілу, 8 Стрічка ручки, 9 Кнопка
перезапуску, 10 Лезо, 11 Скоба
IV.Значення знаків

Метод стерилізації, під час якого використовують випромінювання
Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО
Код партії

Дата виготовлення
Використати до
Засторога! Прочитайте інструкцію перед використанням
Не використовувати якщо упаковка пошкоджена
Виробник

V.Кроки використання (Примітка: Дана інструкція з експлуатації може
використовуватися у якості технічної допомоги для хірургічних
анастомозних операцій.)
1.Перевірте стерильну упаковку або відкрийте перед використанням,
Витягніть апарат із внутрішньої упаковки; не дайте йому потрапити в
нестерильну зону. Потім тримайте картридж щоб зняти захисну обкладинку.

2.Тримайте ручку, помістіть пальці на стрічку ручки, позиція тканини яка буде
розрізаною і зшитою між упорним стержнем і картриджем.

3.Натисніть кнопку натиску допоки область штовхання не потрапить в позицію
отвору установки, переконайтеся, що тканина знаходиться повністю між
упорним стрижнем і картриджем і не може розійтись.

4. Утримуйте стрічку ручки у першій позиції, до отримання підказки у вигляді
першого звуку, у той час як область штовхання повністю зайде в упорний
стрижень. Тканина, що підлягає оперуванню обмежується в області зшивання і
розрізу. Відрегулюйте раціональне розміщення призначеної тканини між
упорним стержнем і картриджем перед тим як щільно його затискнути.

5.Утримуйте стрічку ручки у другій позиції, другий звук підкаже, це означає,
що тканина була повністю зафіксована і готова до розрізання й зшиття.

6. Натисніть ручку прострілу для закінчення розрізу й зшивання. Тканина
повністю розрізається і зшивається.

7.Натисніть кнопку перезапуску великим пальцем для розчеплення кліщів.
Ручка прострілу повинна повільно розчеплятися, потім перевірте стан зшивання
і кровоспинного засобу.

8. Зніміть область штовхання вручну, а потім витягніть апарат.

VI. Протипоказання
1. Нездорова тканина ушкоджена
2. Тканина є занадто товстою або занадто тонкою
3. Заборонено для лікування артеріовенозних анастомозів
VII.Застереження і запобіжні заходи
1.Найкраща позиція для інструменту і призначеної тканини бути вертикально
один до одного.
2. Тримайте призначену тканину прямої кишки у вільній позиції коли затискна
тканина між упорним стержнем і картриджами, уникайте занадто багатьох
тягнень.
3. Рекомендується штовхати інструмент в промежину, тримайте дистальну
пряму кишку у вільному положенні.
4. Коли робиться занизька передня резекція, рекомендується розширити анус до
процедури.
5.Впевніться що упаковка цього продукту ретельно перевірена перед
використанням. Припинить використовування якщо упаковка лопнула.
6.Цей апарат простерилізований променем і поставляється в стерилізованій
упаковці для клінічного застосування.
7.Цей апарат може бути використаний лише для одного пацієнта; він може бути
простерилізований для повторного використання.
8. Переконайтеся, що пристрій знаходиться в межах терміну дії (три роки після
стерилізації). Категорично забороняється використовувати продукт після
закінчення терміну придатності.

VIII.Зберігання
Стерилізовані продукти повинні зберігатись в сухій кімнаті із відмінною
вентиляцією і без їдких газів.
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.com.ua
Email: farmlink@list.ru
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