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Instrukcja użycia
  Niniejsza instrukcja użycia jest przetłumaczona na następujące języki: DE, 
EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. 
Tłumaczenia są do pobrania z naszej witryny internetowej eifu.pajunk.com.

Zwrócić szczególną uwagę
 Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania! 

Rx only  Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 
wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów.
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik.

W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności, nienaruszonego stanu lub sterylności produktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
  Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.

W pełni zautomatyzowany wielorazowy system biopsyjny do pozyskiwania 
materiału tkankowego z miękkich części/organów do analizy histologicznej.
Do biopsji wielokrotnej można stosować tuleje koncentryczne PAJUNK®. Stoso-
wać do tego wyłącznie kompatybilne akcesoria PAJUNK®.
Tuleje koncentryczne są dostępne pod numerami katalogowymi 313Sxxxxxx w 
różnych średnicach i długościach (instrukcja użycia: XS190164).

Pistolet do biopsji: wielorazowy, niesterylny 

Kaniula biopsyjna: jednorazowa, sterylna 
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System biopsyjny DeltaCut 

Przycisk zabezpieczający

Uchwyt do otwierania instrumentu

Wskaźnik stanu – załadowany 

Wskaźnik stanu kaniuli biopsyjnej

Wziernik = wskaźnik stanu Wgłębienie do mocowania instrumentu biopsyjnego

Spust 1 

Spust 2  

Wskaźnik głębokości biopsji 

Skala głębokości biopsji

Suwak naciągu 

Kierunek obrotu – głębokość biopsji 

Spust 1

Płynna regulacja głębokości nakłucia

Przycisk sztyletu

Zielona gałka blokująca

Nasadka kaniuli

Przeznaczenie
Pobór próbek z miękkiej tkanki.

Ostrzeżenie:
Kaniula nie nadaje się do diagnostyki MRI!

Przewidziani użytkownicy
Tylko wykwalifikowany personel medyczny. Użytkownik musi być przeszkolony 
i wykwalifikowany w zakresie najnowszego stanu techniki klinicznej.

Docelowa grupa pacjentów
Dorośli i dzieci; prowadzący terapię profesjonalny personel medyczny jest 
odpowiedzialny za właściwy dobór pacjentów.

Wskazania
Badanie cytologiczne i/lub histologiczne.
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Przeciwwskazania
Pobór bioptatu ze szkieletu i układu nerwowego. Brak ciągłości terapeutycznej, nie-
kooperatywny pacjent, wodobrzusze, źle widoczne organy, ciężka koagulopatia, 
brak bezpiecznego dostępu, tętniak, (guz chromochłonny), (bąblowiec), uraz 
sąsiednich organów (uraz płuc, uraz pęcherzyka żółciowego, uraz jelita), infekcje, 
nadwrażliwość na anestetyk lokalny, zaburzenia rytmu serca i układu krążenia przy 
podawaniu środków przeciwbólowych i uspokajających.

 W żadnym wypadku nie stosować produktu w razie znanych niezgodności 
materiałowych i/lub znanych wzajemnych oddziaływań między materiałami!

Komplikacje
Nieprawidłowa punkcja, zaburzenia krzepnięcia krwi, zły stan ogólny, krwiak w 
obszarze docelowym, odma opłucnowa, krwiak opłucnej, uraz naczyń, przetoka 
tętniczo-żółciowa.

 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu.

Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!
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Ostrzeżenia

w przypadku ponownie używanego produktu:
1.  Koniecznie pamiętać, że przed pierwszym użyciem wszystkie niesterylne 

wyroby medyczne należy najpierw oczyścić, a następnie wysterylizować!
2. Skażony instrument należy zdezynfekować natychmiast po każdym użyciu 

(patrz "Przygotowanie przed czyszczeniem mechanicznym")!
3. Przed każdym użyciem produkt należy poddać kontroli wzrokowej i kontroli 

działania oraz kontroli szczelności zaworu insuflacyjnego.
4. Uszkodzone lub wadliwe instrumenty odsortować i wymienić.

dotyczące stosowania:
1. Przy stosowaniu systemu biopsyjnego uważać, aby nie skrzywić kaniuli 

biopsyjnej. 
2. W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania pistoletu 

do biopsji lekarz prowadzący musi dysponować odpowiednią wiedzą, 
doświadczeniem i szkoleniem w zakresie używania tej techniki w leczeniu 
pacjentów.

3. Bezwzględnie konieczne jest zachowanie dobrych praktyk klinicznych oraz 
środków ostrożności. Głębokie infekcje ran są poważnymi powikłaniami 
pozabiegowymi, których usunięcie wymaga zaawansowanego zabiegu 
chirurgicznego.

4. Pobranie bioptatu może się odbyć tylko w warunkach klinicznych.
5. Przed punkcją należy koniecznie podjąć odpowiednie środki w celu zabez-

pieczenia bioptatu do analizy patologicznej.
6. Przechowywać urządzenie wyłącznie ze zwolnioną sprężyną!

dotyczące punkcji:
1. W przypadku otyłych pacjentów i dzieci zwracać szczególną uwagę na 

dobór kaniuli o odpowiednich wymiarach (średnica, długość).
2. Aby uniknąć skrzywienia lub złamania kaniuli, nie wywierać nadmiernej siły 

na kaniulę.
3. W przypadku niespodziewanego kontaktu z kością wyciągnąć kaniulę i 

zmienić kierunek.
4. Częsty kontakt z kością uszkadza końcówkę. W żadnym wypadku nie 

używać ponownie tak uszkodzonej kaniuli. W przypadku wcześniejszego 
kontaktu z kością usunąć kaniulę jednym ruchem.

dotyczące iniekcji: 
W miejscu wstrzyknięcia zapewnić zawsze aseptyczne warunki.
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1.  Przestroga! Ostrzeżenie przed spiczastym przedmiotem. Produkt lub 

jego komponenty mogą (niezależnie od rodzaju szlifu) mieć ostre kra-
wędzie lub czubki. W przypadku ran kłutych może dojść do zarażenia 
różnymi patogenami zakaźnymi. Dla celów praktycznych najważniej-
sze z nich to ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia 
wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

2. Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych środ-
ków ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojowymi 
ze względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez krew.

3. Prosimy pamiętać, że dalsze stosowanie produktu tego samego typu 
należy – również po wymianie – ocenić łącznie w oparciu o ustawodaw-
stwo dotyczące wyrobów medycznych.

Stosowanie
Przeprowadzić biopsję przy zastosowaniu odpowiednich sterylnych metod.
Przed użyciem sprawdzić instrument biopsyjny: załadować pistolet bez włożo-
nej kaniuli biopsyjnej poprzez dwukrotne cofnięcie czarnego suwaka naciągu. 
Sprawdzić działanie instrumentu, wciskając najpierw przycisk zabezpieczający, 
a następnie naciskając jeden ze spustów.

 Nigdy nie sprawdzać instrumentu biopsyjnego PAJUNK® DeltaCut z włożoną 
kaniulą biopsyjną PAJUNK® DeltaCut. Może to prowadzić do uszkodzenia 
kaniuli i/lub urazów.

Przygotowanie kaniuli biopsyjnej PAJUNK® DeltaCut:
Kaniula posiada centymetrową skalę do pomiaru głębokości nakłucia oraz 
zieloną gałkę blokującą, która zapewnia w stanie zamkniętym, że podczas 
wkładania kaniuli w instrument biopsyjny PAJUNK® DeltaCut pozycja sztyletu 
względem kaniuli nie zmienia się. Przed użyciem określić odpowiednią śred-
nicę i długość wykonywanej biopsji oraz dobrać pasującą kaniulę. Przy zacho-
waniu sterylności wyjąć kaniulę z opakowania i usunąć wąż ochronny.

Otworzyć pokrywę.
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Włożyć kaniulę biopsyjną w pasujące otwory 
zamocowania, przy czym zielona gałka bloku-
jąca musi znajdować się w pozycji zamkniętej 
(poprzecznie do rurki kaniuli). Alternatywnie 
kaniulę biopsyjną można też w ten sam sposób 
włożyć w całkowicie załadowany instrument.

 Obrócić zieloną gałkę blokującą o 90° przeciw-
nie do kierunku ruchu wskazówek zegara (usta-
wić równolegle do kaniuli). Zamknąć pokrywę. 
Zielona gałka blokująca i czerwony przycisk 
sztyletu wskazują teraz stan załadowania urzą-
dzenia. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć 
pokrywy, sprawdzić położenie zielonej gałki 
blokującej i doprowadzić ją do właściwej pozy-
cji. Kolejne czynności wykonywać tylko wtedy, 
gdy pokrywa prawidłowo się zamyka i zatrza-
skuje.

2x

 Załadować instrument poprzez dwukrotne cofnię-
cie czarnego suwaka naciągu (uwzględnić przy 
tym wskazania stanu funkcji). Krok ten można 
pominąć, jeżeli kaniula biopsyjna została włożona 
w całkowicie załadowany już instrument.

Wskazania stanu

Wskaźnik stanu – zała-
dowany (czerwony)

Wskaźnik stanu – 
załadowany (zielony)

1. System całkowicie rozładowany

2. Kaniula cofnięta, komora bioptatu otwarta

3.  System całkowicie załadowany, gotowy do 
użycia
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Ustawić głębokość nakłucia na bocznej skali w zakre-
sie od 15 mm do 22 mm, obracając pokrętło regula-
cyjne z tyłu instrumentu na odpowiednią wartość.
 Zwrócić uwagę, aby czerwony wskaźnik stanu 
instrumentu gotowego do użycia znajdował się 
teraz w obszarze oznaczonym jako „COCKED“. 
Instrument jest teraz gotowy do użycia.

Przed umieszczeniem systemu wykonać ewentualnie nacięcie nakłuwanego 
miejsca skóry, aby ułatwić penetrację.
Przyłożyć kaniulę i wprowadzić końcówkę kaniuli przy użyciu odpowiedniej 
metody diagnostyki obrazowej do brzegu obszaru docelowego (lezja).

Odblokowanie
Nacisnąć przycisk zabezpieczający z napisem 
„Safeguard“.

Możliwość 1

Aktywacja na końcu  
systemu biopsyjnego

Aktywacja
Za pomocą zwolnienia spustu na końcu systemu 
biopsyjnego lub za pomocą dolnego spustu uru-
chamiany jest pobór bioptatu.

Możliwość 2

Aktywacja za pomocą dolnego spustu systemu biopsyjnego

Po uruchomieniu biopsji instrument można ostrożnie cofnąć.

1x

Poprzez jednorazowe naciągnięcie sys-
temu biopsyjnego komora jest otwie-
rana, umożliwiając pobranie bioptatu.

Aby pobrać kilka bioptatów, procedurę można wielokrotnie powtarzać.

Zaopatrzyć miejsce nacięcia.
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Montaż/demontaż
Pistolet DeltaCut nie musi być demontowany.

Dezynfekcja
Ogólne informacje

 Podczas wszystkich prac przy skażonych instrumentach przestrzegać dyrektyw 
branżowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych i równorzędnych organizacji 
dotyczących ochrony osób. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej i 
zapewnić dostateczne szczepienia ochronne.
 Niebezpieczeństwo infekcji: niewłaściwa dezynfekcja instrumentów może narazić 
pacjentów, użytkowników i osoby trzecie na ryzyko infekcji oraz obniżyć wydajność 
instrumentu.
  Przy podejrzeniu lub występowaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba bądź innej 
choroby prionowej instrument należy poddać utylizacji po jednokrotnym 
użyciu zgodnie z krajowymi wymogami.
 Zawsze uwzględnić walidowane u użytkownika / operatora / w centralnej ste-
rylizatorni procedury, urządzenia i aparatury oraz sprawdzić ich zgodność z 
podanymi tu informacjami.
 Przy sporządzaniu i stosowaniu roztworów przestrzegać podanych przez pro-
ducentów chemikaliów informacji dotyczących stężenia i czasu oddziaływa-
nia. Niedotrzymanie tych zaleceń może uszkodzić instrument.
Dodatkowe informacje dotyczące dezynfekcji instrumentów podane są na stronie 
www.a-k-i.org

Postępowanie w miejscu stosowania
Jeżeli instrument jest zanieczyszczony, należy go zawsze oczyścić natychmiast 
po użyciu.
Aby zapobiec zasychaniu i przywieraniu materiału do instrumentu, większe zabru-
dzenia, roztwory korozyjne i leki należy usunąć poprzez natychmiastowe wytarcie i 
zmycie po aplikacji leku (usuwanie na sucho).

Transport
Do transportu w celu dezynfekcji instrumentów stosować odpowiednie pojem-
niki transportowe, aby uniknąć skażenia i zagrożenia osób trzecich.
O ile to możliwe, zaleca się usuwanie na sucho. Unikać długich okresów prze-
chowywania.

Przygotowanie przed czyszczeniem mechanicznym
Skażone instrumenty należy zdezynfekować natychmiast po użyciu. W przy-
padku wieloczęściowego instrumentu należy go rozłożyć na części składowe.
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Wstępne czyszczenie powierzchni:
Usunąć z powierzchni instrumentu widoczne skażenia lub większe zabrudzenia 
za pomocą szczotki (nie używać stalowej szczotki) lub gąbki pod bieżącą zimną 
wodą (<40 °C, jakość wody pitnej).

Wstępne czyszczenie pustych przestrzeni/otworów:
Oczyścić kanały robocze, otwory i puste przestrzenie pod bieżącą zimną wodą 
(<40°C) za pomocą odpowiedniej szczotki (nie używać stalowej szczotki). Prze-
płukać szczeliny, otwory i puste przestrzenie przez ok. 10 sekund pistoletem na 
wodę pod ciśnieniem i ew. przy użyciu nasadki płuczącej.

Czyszczenie ręczne / dezynfekcja ręczna
Dezynfekcja ręczna nie jest konieczna.

 Ostrzeżenie: nie jest dozwolone wyłącznie ręczne czyszczenie. Po wstępnym czysz-
czeniu ręcznym należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję maszynową.

Czyszczenie i dezynfekcja maszynowa
Czyścić i dezynfekować instrumenty wyłącznie w aparacie czyszcząco-dezyn-
fekcyjnym (ACD). Instrumenty termostabilne czyścić programem Vario TD. 
PAJUNK® przeprowadził walidację i certyfikację poniższej metody czyszczenia i 
dezynfekcji wg normy DIN EN ISO 17664 lub DIN EN ISO 15883:

• Vario TD o następujących parametrach procesowych:
• 1 minuta czyszczenia wstępnego w zimnej wodzie z kranu, jakość 

wody pitnej <40°C
• Opróżnianie
• 3 minuty czyszczenia wstępnego w zimnej wodzie z kranu, jakość 

wody pitnej <40°C
• Opróżnianie

W przypadku stosowania środka Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minut czyszczenia w temperaturze 55 (+5/-1)°C, dozowanie wg poniż-

szej tabeli, woda demineralizowana
W przypadku stosowania środka Neodisher® MediZym:

• 10 minut czyszczenia w temperaturze 45 (+5/-1)°C, dozowanie wg poniż-
szej tabeli, woda demineralizowana

• Opróżnianie
• 3 minuty płukania wodą demineralizowaną (< 40°C)
• Opróżnianie
• 2 minuty płukania wodą demineralizowaną (< 40°C)
• Opróżnianie
• 5 minut dezynfekcji termicznej w temperaturze 93 (± 2) °C (wartość A0 

3000), woda demineralizowana
• Opróżnianie
• 30 minut automatycznego suszenia gorącym powietrzem w temperatu-

rze > 60°C (w komorze płukania)
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Neodisher Medic-
lean forte

Dr. Weigert Detergent alka-
liczny

10,4 - 10,8* 0,5% (5ml/l)

Neodisher Med-
iZym

Dr. Weigert Detergent enzy-
matyczny

7,6 - 7,7* 0,5% (5ml/l)

 * informacje zgodnie z kartą producenta

Części składowe z otworami i kanałami podłączyć bezpośrednio do aparatu 
czyszcząco-dezynfekcyjnego. Niedemontowane instrumenty z kanałem czysz-
czącym, o ile jest na wyposażeniu, podłączyć bezpośrednio do nasadki Luer 
Lock na specjalnej wkładce w aparacie czyszcząco-dezynfekcyjnym do czysz-
czenia otworów.

Przy wyborze programu czyszczenia zwrócić uwagę, z jakiego materiału wyko-
nany jest czyszczony instrument (np. stal nierdzewna w przypadku instrumen-
tów medycznych, chromowana powierzchnia, aluminium).

Zawsze uwzględnić zalecenia producenta urządzenia i producenta detergentu.
Suszenie

Po czyszczeniu może być konieczne ręczne osuszenie instrumentu.

Konserwacja, kontrola i pielęgnacja
Odczekać, aż instrumenty ostygną do temperatury pokojowej.
Oczyszczony i zdezynfekowany instrument poddać kontroli wzrokowej, zwra-
cając uwagę na czystość, kompletność, ewentualne uszkodzenia i suchość.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zanieczyszczeń lub osadów instru-
ment należy poddać kolejnemu kompletnemu czyszczeniu i dezynfekcji. 
Jeżeli podczas kontroli stwierdzi się uszkodzone, niekompletne, skorodowane, 
skrzywione, złamane, pęknięte części instrumentu, należy je odsortować i 
wymienić.
W razie wilgoci resztkowej ponownie osuszyć instrument.

Posmarować smarem wszystkie ruchome części. Do smarowania instrumentów 
medycznych używać smaru dopuszczonego do opisanych metod sterylizacji. 
Zalecamy olej parafinowy (nr kat. 1292-00-97) o dobrych właściwościach peł-
zających i ślizgowych. Pozwala to utrzymać drożność ruchomych części i chroni 
ponadto całą powierzchnię instrumentu przed osadzaniem się minerałów, które 
mogą później pogorszyć działanie instrumentu. Prosimy pamiętać, że smarowa-
nia instrumentu należy przeprowadzać rutynowo po każdym czyszczeniu i przed 
każdą sterylizacją.
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Punkty olejowe

Rozładowany

Punkty olejowe

Załadowany

 PAJUNK® zaleca staranne i ostrożne postępowanie z instrumentem oraz bez-
względne przestrzeganie niniejszej instrukcji użycia, aby zapewnić maksymal-
nie długą żywotność instrumentu. Żywotność instrumentu zależy w dużym 
stopniu od starannego postępowania oraz wykonywania odpowiedniej pielę-
gnacji i konserwacji.

System opakowaniowy
Stosować wyłącznie typowe i dopuszczone systemy opakowaniowe zgodnie z 
normą EN 868 część 2-10, EN ISO 11607 część 1+2, DIN 58953.

Sterylizacja
 Ostrzeżenie: przy podejrzeniu lub występowaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba 
bądź innej choroby prionowej instrument należy poddać utylizacji po jedno-
krotnym użyciu zgodnie z krajowymi wymogami.

PAJUNK® przeprowadził walidację i certyfikację poniższej metody sterylizacji:

Sterylizacja parowa
Kompletnie zmontowany instrument należy wysterylizować wg zwalidowanej 
metody sterylizacji parowej (np. w sterylizatorze zgodnie z DIN EN 285 i DIN 
EN 17665-1).
W przypadku stosowania metody próżni frakcjonowanej sterylizacja następuje 
zgodnie z programem 134°C/3 bar w minimalnym czasie trzymania 5 minut 
(zgodnie z zaleceniami Instytutu im. Roberta Kocha i federalnego instytutu 
ds. produktów leczniczych i wyrobów medycznych). Czas suszenia wynosi 
30 minut.
Przed ponownym użyciem odczekać, aż urządzenia/instrumenty ostygną do 
temperatury pokojowej.
Po sterylizacji parowej przechowywać instrumenty wyłącznie w odpowiednich, 
przewidzianych do tego pojemnikach.

Transport na miejsce użycia
Stosować do transportu odpowiednie systemy transportowe.
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Ograniczenia ponownej dezynfekcji
Koniec cyklu życia produktu zależy generalnie od stopnia zużycia, uszkodzenia 
wskutek użytkowania, starannego stosowania i właściwego przechowywania.
Częsta dezynfekcja zgodnie z instrukcją dezynfekcji udostępnioną przez produ-
centa nie wpływa na wydajność instrumentów.

Naprawa
Produkty przesłane firmie PAJUNK® do naprawy - w okresie gwarancji lub na 
koszt użytkownika - należy przed odesłaniem gruntownie oczyścić i wysteryli-
zować. Sterylność należy odnotować w liście przewodnim lub na opakowaniu.

Warunki użytkowania / przechowywania

Temperatura graniczna od +10 °C do +30 °C

Graniczna wilgotność powietrza od 20 % do 65 %

Chronić przed światłem słonecznym

Przechowywać w suchym miejscu

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Wolne od pirogenów

 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent Wolne od pirogenów

Stosować do ... Rx only
Produkt wydawany na receptę 
(produkt może być stosowany 
tylko zgodnie z przeznaczeniem 
przez wykwalifikowany personel 
medyczny)Numer katalogowy

Sterylizowane tlenkiem etylenu Nie nadaje się do diagnostyki MR

Nie resterylizować Zalecenie

Nie stosować, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone Wskazówka, informacja

Przechowywać w suchym miejscu
„Oznakowanie zgodności CE“ 
lub „znak CE“ = oznakowanie 
informujące, że produkt spełnia 
właściwe wymagania ustanowione 
w rozporządzeniu o wyrobach 
medycznych lub innych przepi-
sach prawnych Unii Europejskiej, 
dotyczących zasad umieszczania 
odpowiednich oznakowań.

Graniczna wilgotność powietrza

Nie stosować ponownie Ostrzeżenie przed spiczastym 
przedmiotem

Uwaga PHT Nie zawiera ftalanów

Data produkcji Nie zawiera lateksu

Kod partii QTY Ilość

Chronić przed światłem słonecz-
nym Tłumaczenie

Temperatura graniczna Wyrób medyczny

Przestrzegać instrukcji użycia Niejałowe

System pojedynczej bariery steryl-
nej z zewnętrznym opakowaniem 
ochronnym

System pojedynczej bariery sterylnej
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