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№ HD/ZY-08-04/A-O Інструкція з використання

Апарати для зшивання шкіри стерильні одноразового
використання
Такого роду хірургічний апарат використовують в медичних установах для
зшивання шкіри пацієнта під час операцій. Апарати для зшивання шкіри міцно
зайняли свою нішу в сучасній медицині.Доведено , що при використанні
апарату для зшивання шкіри, операція минає в 2х рази швидше , ніж при зшиті
ран в ручну, а косметичний результат той самий. Крім того, при використанні
скоб, кількість лідокаїну значно скорочується. Беззаперечним є той факт, що на
відміну від використання звичайного шовного матеріалу , використання
апарату для зшивання шкіри значно заощаджує час та витрати.
Технічні параметри та розміри
Код продукту

Розмір зшивання
(мм)

Кількість
скоб(шт.)

HPF-15A
HPF-15B
HPF-25A
HPF-25B
HPF-35A
HPF-35B
HPF-45A
HPF-45B
HPF-55A
HPF-55B

7.3 x 4.0
5.3 x 3.3
7.3 x 4.0
5.3 x 3.3
7.3 x 4.0
5.3 x 3.3
7.3 x 4.0
5.3 x 3.3
7.3 x 4.0
5.3 x 3.3

15
25
35
45
55

Код екстрактора
для видалення
титанових скоб
HPFC-A
HPFC-B
HPFC-A
HPFC-B
HPFC-A
HPFC-B
HPFC-A
HPFC-B
HPFC-A
HPFC-B

Інструкція з використання :
1. Виверніть та з’єднайте краї шкіри
2. Положення апарату для зшивання шкіри має бути по центру вивернутих
країв шкіри. З’єднайте за допомогою повного стиснення спускового
механізму до тих пір, поки не відбудеться фіксація .
3. Потім відпустіть спусковий важіль, давши тим самим скобам вистрілити.
Запобіжні заходи:
1. Перед використанням прочитайте інструкцію.
2. Даний апарат постачається у стерильному вигляді і лише для
одноразового використання . Не використовувати якщо упаковка

пошкоджена або відкрита. Повторно не стерилізувати . Після
використання утилізувати.
3. Завжди перевіряйте чи до упору натиснута ручка спускового механізму
для того, щоб кожна наступна скоба рівномірно вистрілювали одна за
одною.
Характеристика:
1. Стерильний для одноразового використання.
2. Автоматичне вистрілювання.
3. Відстань між скобами забезпечує пластичність закриття рани.
4. Висота скоби забезпечує підвищену косметичність.
5. Завдяки тому, що пластиковий відсік де розміщені скоби прозорий,
поліпшується видимість.
6. Простий дизайн, простий у використанні
7. Широкий асортимент розмірів, кількість скоб 15, 25, 35, 45, 55
Область застосування
Для використання в:
Операційна
Екстрені випадки
Розміри скоб:
У закритому положенні – шляпка скоби 7.3мм, довжина ніжок 4.0мм. Основна
частина апарату для зшивання шкіри виготовлена з нержавіючої сталі, діаметр
проволоки скоби становить 0.6мм.
Основні матеріали:
Скоба: 316L скоби з нержавіючої сталі
Рукоятка: АБС пластик
Картридж: АБС пластик
Спусковий механізм і спрямовуюча доріжка: нержавіюча сталь
Індивідуальна упаковка: Дюпонт Нетканий синтетичний матеріал
Упаковка, Зберігання:
1. Даний апарат для зшивання шкіри стерилізується за допомогою оксиду
етилену у якості стерильного пристрою для клінічного використання, якщо
пломба на маленькій внутрішній упаковці не зламана, а печатка не
пошкоджена, апарат для зшивання шкіри може використовуватися протягом
2-х років.
2. Переконайтеся, що апарат для зшивання шкіри знаходиться в межах терміну
придатності (два роки після стерилізації ). Категорично забороняється
використовувати апарат для зшивання шкіри після закінчення терміну
придатності.
3. Даний апарат для зшивання шкіри необхідно зберігати у сухому, темному та
прохолодному, за відсутності корозійних газів та у добре провітрюваному
приміщенні, у якому вологість не перевищує більше 80%

Значення символів:

Метод стерилізації, під час якого використовують оксид етилену

Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО

Засторога! Прочитайте інструкцію перед використанням

Не використовувати якщо упаковка пошкоджена

Код партії

Дата виготовлення
Використати до
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