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Instrucțiuni de utilizare
  Prezentele instrucțiuni de utilizare sunt traduse în limbile: DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Traducerile pot fi 
descărcate de pe pagina noastră de internet la adresa eifu.pajunk.com.

Respectare specială
 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 

Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare, de 
către personalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate.
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului.

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
  Numerele produselor resp. domeniul de valabilitate al acestor instrucțiuni de 
utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent..

Sistem biopsie reutilizabil complet automat pentru prelevarea mostrelor de 
țesuturi moi / organe în vederea analizei histologice.
Pentru biopsia multiplă pot fi utilizate ecluzele coaxiale PAJUNK®. Utilizați exclu-
siv accesoriile compatibile de la PAJUNK®.
Ecluzele coaxiale sunt disponibile la diverse diametre și lungimi, sub codul de 
articol 313Sxxxxxx (Instrucțiuni de utilizare: XS190164).

Pistol pentru biopsie: reutilizabil, nesteril 

Canulă pentru biopsie: de unică folosință, sterilă 
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Buton de siguranţă

Mâner pentru deschiderea instrumentului

Indicator de stare-tensionat

Indicator de stare-canulă pentru biopsie

Vizor=Indicator de stare Locaș de fixare instrument biopsie 

Declanșator 2 

Indicator de profunzime pentru biopsie 

Scalarea profunzimii pentru biopsie

Sabot de tensionare 

Direcţia de rotaţie pentru profunzimea biopsiei 

Declanșator 1

Reglarea liberă a adâncimii de înţepare

Buton stilet

Manetă de fixare de culoare verde

Atașament canulă

Scopul stabilit
Prelevarea mostrelor de țesuturi moi.

Avertizare:
Canula nu este adecvată pentru utilizarea împreună cu RMN!

Utilizatori prevăzuți
Numai personal medical specializat. Utilizatorul trebuie să fie instruit și calificat 
conform nivelului actual al echipamentelor tehnice clinice.

Grupa țintă de pacienți
Copii și adulți; personalul medical curant de specialitate este responsabil pentru 
selectarea pacienților eligibili.

Indicații
Analiză citologică și/ sau histologică.
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Prelevare de mostre pentru biopsie osoasă și a sistemului nervos. Lipsa abordării tera-
peutice în consecință, pacient necooperant, ascită, organe greu detectabile, coagu-
lopatie severă, cale de acces nesigură, anevrism, (feocromocitom), (Echinococcus), 
lezarea organelor învecinate, (leziuni pulmonare, biliare, intestinale), infecții, reacție 
de hipersensibilitate la anestezicul local, tulburări cardio-vasculare la administrarea 
analgezicelor sau a sedativelor.

 Nu utilizați în niciun caz produsul în cazul pacienților cu istoric de intoleranțe 
și/sau interacțiuni nedorite cu materialul!

Complicații
Puncție eronată, tulburări de coagulare, stare generală alterată, hematom în zona 
țintă, pneumotorax, hematotorax, leziuni vasculare, fistulă arterobiliară.

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

referitor la produsul steril:
Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cauzate 
de reziduuri!
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la produsul reutilizabil:
1.  Aveți grijă obligatoriu ca înainte de prima utilizare toate produsele medi-

cinale care nu au fost livrate în stare sterilă să fie mai întâi curățate și apoi 
sterilizate!

2. Preparați un instrument contaminat imediat după fiecare utilizare (a se 
vedea „Pregătirea înainte de curățarea mecanică”)!

3. Înainte de orice utilizare produsul trebuie supus unei examinări vizuale și 
funcționale precum și unei examinări a a etanșeității robinetului de insuflare.

4. Instrumentele deteriorate sau defecte se sortează sau se înlocuiesc.

la utilizare:
1. În timpul utilizării sistemului de biopsie vă rugăm să fiți atenți ca în niciun 

caz să nu se curbeze canula pentru biopsie. 
2. Pentru utilizarea sigură și eficientă a pistolului de biopsie, medicul care exe-

cută procedura trebuie să dețină cunoștințele corespunzătoare, experiența 
și trainingul necesar pentru utilizarea acestei tehnici la pacienți.

3. Se impune necesitatea absolută de respectare a practicii și a măsurilor cli-
nice corecte. Infecțiile profunde ale rănilor sunt complicații postintervenți-
onale severe, a căror îndepărtare necesită o intervenție chirurgicală extinsă.

4. Prelevarea unei mostre de țesut se poate efectua doar în mediu clinic.
5. Înainte de puncție luați obligatoriu măsurile adecvate pentru asigurarea 

mostrei de țesut în vederea evaluării hematopatologice.
6. Aparatul se depozitează exclusiv cu resortul relaxat!

referitor la puncție:
1. La pacienții adipoși și la copii acordați o atenție deosebită alegerii unei 

canule cu dimensiuni adecvate (diametru, lungime).
2. Pentru a evita îndoirea sau ruperea canulei, nu aplicați niciodată o forță exce-

sivă asupra canulei.
3. În cazul unui contact neașteptat cu un os extrageți canula și modificați 

direcția.
4. Contactul repetat cu osul duce la deteriorarea vârfului canulei. Nu încercați 

în niciun caz să continuați utilizarea unei canule deteriorate astfel. Îndepăr-
tați într-un singur pas canula în cazul unui contact prealabil cu un os.

referitor la injecție: 
Asigurați întotdeauna condiții aseptice în zona injecției.
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1.  Precauție! Avertizare privind un obiect ascuțit. Produsul sau compo-
nentele produsului pot (în funcție de modul de șlefuire), să prezinte 
muchii sau vârfuri ascuțite. În urma rănirii prin înțepare există riscul de 
transmitere a diverșilor agenți patogeni infecțioși, aceștia fiind mai cu 
seamă virusul imunodeficienței umane (HIV), virusul hepatitei B (HBV) 
și virusul hepatitei C (HCV).

2. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 
pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

3. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de același tip chiar și după 
schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.

Utilizare
Efectuați biopsia utilizând tehnici adecvate, în mediu steril.
Verificați instrumentul pentru biopsie înainte de utilizare: tensionați pistolul fără 
a avea montată canula pentru biopsie trăgând de două ori în spate cursorul 
de tensionare de culoare neagră. Verificați funcționarea instrumentului apăsând 
mai întâi butonul de siguranță și apoi acționând declanșatorul.

 Nu verificați niciodată instrumentul pentru biopsie PAJUNK® DeltaCut având 
montată canula pentru biopsie PAJUNK® DeltaCut. Aceasta poate duce la dete-
riorarea canulei și/ sau la accidentare.

Pregătirea canulei pentru biopsie PAJUNK® DeltaCut:
Canula dispune de o gradație în centimetri pentru măsurarea adâncimii de 
pătrundere și de un mâner de fixare de culoare verde, care în stare închisă 
asigură ca în momentul introducerii canulei în instrumentul pentru biopsie 
PAJUNK® DeltaCut poziția stiletului față de canulă să nu fie modificată. Înainte 
de utilizare stabiliți diametrul adecvat și lungimea pentru biopsia de efectuat 
și alegeți canula adecvată. În condiții sterile, îndepărtați canula din ambalaj și 
îndepărtați furtunul de protecție.

Deschideți acum capacul de acoperire.
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vate ale cursorului suport, având grijă ca mâne-
rul de fixare de culoare verde să fie în poziție 
închisă (perpendicular pe tubul canulei). Alter-
nativ, canula pentru biopsie poate fi montată în 
același mod în instrumentul complet tensionat.

 Rotiți mânerul de fixare de culoare verde cu 90° 
în sens antiorar (orientați-l paralel cu canula). 
Închideți complet capacul. Mânerul de fixare de 
culoare verde și butonul roșu al stiletului indică 
acum starea de încărcare a aparatului. În cazul 
în care capacul de acoperire nu poate fi închis 
corect, verificați poziția mânerului de fixare de 
culoare verde și aduceți-l în poziția corectă. 
Continuați apoi doar după ce capacul de aco-
perire este închis complet și se fixează corect.

2x

 Tensionați instrumentul trăgând de două ori în 
spate cursorul de tensionare de culoare neagră (Vă 
rugăm să respectați indicatoarele de stare ale func-
țiilor). Acest pas poate fi sărit atunci când canula 
pentru biopsie a fost montată într-un instrument 
complet tensionat.

Indicatoare de stare

Indicator de stare –  
tensionat (roșu)

Indicator de stare – 
tensionat (verde)

1. Sistemul este complet detensionat

2.  Canula este retrasă, camera pentru mostra de 
biopsie este deschisă

3.  Sistemul este complet tensionat, pregătit pentru 
utilizare
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laterală în intervalul cuprins între 15 mm și 22 mm 
prin rotirea roții de reglare de pe spatele instrumen-
tului până la valoarea corespunzătoare.
 Rețineți că indicatorul de stare de culoare roșie 
pentru instrumentul pregătit de funcționare se află 
acum în zona marcată cu „COCKED”. Instrumentul 
este acum pregătit pentru utilizare.

Înainte de plasarea sistemului efectuați eventual o incizie a pielii pentru a sim-
plifica penetrarea.
Introduceți canula și ghidați vârful canulei cu ajutorul unei proceduri imagistice 
adecvate, până la marginea zonei țintă (leziune).

Despiedicarea
Acționați butonul de siguranță inscripționat „Safe-
guard”.

Posibilitatea 1

Declanșare la capătul  
sistemului pentru biopsie

Declanșarea
Prelevarea mostrei pentru biopsie este declanșată 
prin activarea declanșatorului de la capătul sistemului 
de biopsie sau prin activarea declanșatorului inferior.

Posibilitatea 2

Declanșare la declanșatorul inferior al sistemului de biopsie

După declanșarea biopsiei, instrumentul poate fi retras cu grijă.

1x

Printr-o singură tensionare a sistemu-
lui de biopsie se deschide camera 
pentru mostra de țesut iar mostra de 
țesut poate fi prelevată.

Pentru prelevarea mai multor mostre de țesut, procedura poate fi repetată de 
mai multe ori.

Pansați locul inciziei.
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Pistolul de biopsie DeltaCut nu trebuie demontat.

Pregătire
Indicații generale

 La efectuarea lucrărilor la instrumentele contaminate respectați directivele 
societății profesionale și a organizațiilor similare pentru protecția persoanelor. 
Purtați echipamentul de protecție adecvat și asigurați protecția suficientă prin 
vaccinare.
 Pericol de infecție: Prin pregătirea necorespunzătoare a instrumentelor, pacienții, 
utilizatorii și terții pot fi expuși pericolului de infecție iar capacitatea de funcționare 
a instrumentului poate fi afectată.
  În cazul suspiciunii de îmbolnăvire cu Creutzfeldt-Jakob sau în cazul prezenței 
acestei boli sau a altor boli prionice, instrumentul trebuie eliminat după o sin-
gură utilizare, conform cerințelor naționale specifice.
 În orice caz respectați procedurile, echipamentele și aparatele de sterilizare 
centrală validate la utilizator/ exploatator și apoi verificați-le în ceea ce privește 
conformitatea cu datele indicate aici.
 La aplicarea și folosirea soluțiilor trebuie respectate datele de la furnizor referi-
toare la concentrație și durata de acționare. Nerespectarea poate afecta instru-
mentul.
Alte date referitoare la pregătirea instrumentelor se găsesc la www.a-k-i.org

Tratarea inițială la locul de utilizare
Dacă un instrument prezintă impurități, acesta trebuie curățat imediat întot-
deauna după utilizare.
Pentru a evita uscarea și încrustarea de material pe instrument, impuritățile grosiere, 
soluțiile corozive și medicamentele trebuie îndepărtate, de ex. prin ștergerea și spă-
lare imediat după administrarea medicamentului (eliminare uscată).

Transport
Pentru transport utilizați recipiente de transport adecvate pentru pregătire, 
astfel încât să se excludă periclitarea sau contaminarea terților.
Atunci când este posibil se va efectua cu prioritate o eliminare uscată. Timpii de 
staționare îndelungați trebuie evitați.

Pregătirea înainte de curățarea mecanizată
Instrumentele contaminate trebuie pregătite întotdeauna după utilizare. Dacă 
instrumentul este un produs compus din mai multe piese, acesta trebuie des-
compus în părțile componente.
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Îndepărtați urmele vizibile de contaminare resp. impuritățile grosiere folosind o 
perie (nu o perie de sârmă) sau un burete și un jet de apă rece (<40 °C, apă pota-
bilă) de pe suprafața instrumentului.

Curățarea prealabilă a cavităților/lumenului:
Curățați canalele de lucru, lumenul și cavitățile instrumentului sub jet de apă 
rece (<40 °C) folosind o perie adecvată (nu o perie de sârmă). Spălați deschide-
rile, fantele și cavitățile timp de cca. 10 secunde cu un pistol de apă sub presiune 
și eventual cu un ajutaj special de spălare.

Curățare manuală/ Dezinfectare manuală
O dezinfectare manuală nu este necesară.

 Avertizare: O curățare exclusiv manuală nu este permisă. După o curățare pre-
alabilă manuală trebuie efectuată obligatoriu întotdeauna o curățare meca-
nică și o dezinfectare.

Curățare mecanică și dezinfectare
Curățați și dezinfectați instrumentarul doar într-un aparat de curățare și dezin-
fectare adecvat (RDG). Curățați instrumentele termostabile cu programul Vario 
TD. PAJUNK® a validat și a aprobat următoarea procedură de curățare și dezin-
fectare conform DIN EN ISO 17664 resp. DIN EN ISO 15883:

• Vario TD cu următorii parametri de proces:
• 1 minut curățare prealabilă cu apă rece de la robinet, calitate de apă 

potabilă <40 °C
• Golire
• 3 minute curățare prealabilă cu apă rece de la robinet, calitate de apă 

potabilă <40 °C
• Golire

La utilizarea Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minute de curățare la 55 (+5/-1) °C, dozare conform următorului tabel 

și apă demineralizată
La utilizarea Neodisher® MediZym:

• 10 minute de curățare la 45 (+5/-1) °C, dozare conform următorului tabel 
și apă demineralizată 

• Golire
• 3 minute clătire cu apă demineralizată (< 40 °C)
• Golire
• 2 minute clătire cu apă demineralizată (< 40 °C)
• Golire
• 5 minute dezinfectare termică la 93 (± 2) °C (valoare A0 3000) și apă 

demineralizată
• Golire
• 30 minute uscare automată cu aer fierbinte la > 60 °C (în camera de spălare)
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Neodisher Medi-
clean forte

Dr. Weigert Produs de cură-
țare alcalin

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

Neodisher Medi-
Zym

Dr. Weigert Produs de cură-
țare enzimatic

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

 * Date conform fișei de date a producătorului

Racordați piesele componente cu lumen și canale direct la aparatul de cură-
țare și dezinfectare. Instrumentarul nedemontabil cu un canal de curățare, dacă 
există, se racordează direct la ajutajul Luer-Lock de la inserția specială în aparatul 
de curățare și dezinfectare, pentru curățarea lumenului.

La selectarea programului de curățare aveți grijă din ce material a fost fabricat 
instrumentul ce urmează a fi curățat (de ex. oțel inox la instrumentele medicale, 
suprafață cromată, aluminiu).

Respectați în orice caz instrucțiunile producătorului aparatului și ale producă-
torului substanțelor de curățare.

Uscare

După curățare, instrumentul trebuie eventual uscat manual.

Revizie, verificare și întreținere
Lăsați instrumentarul să se răcească la temperatura camerei.
Supuneți instrumentul curățat și dezinfectat unei examinări vizuale, urmărind 
starea de curățenie, integritatea, deteriorarea și gradul de uscare.
În cazul în care la aceste verificări se constată impurități sau depuneri, instru-
mentul trebuie supus unui nou proces complet de curățare și dezinfectare. 
În cazul în care la verificare identificați părți deteriorate, incomplete, corodate, îndo-
ite, rupte, fisurate, uzate ale instrumentului, acestea trebuie sortate și înlocuite.
În cazul constatării unei umidități reziduale uscați din nou instrumentul.

Gresați toate piesele mobile. Pentru instrumentele medicale folosiți un lubrifiant 
care este adecvat pentru metodele de sterilizare descrise. Recomandăm în acest 
scop uleiul de parafină (cod articol 1292-00-97), care prezintă bune caracteristici 
de curgere lentă și alunecare. Aceasta contribuie la menținerea în stare accesibilă a 
pieselor mobile și în plus protejează întreaga suprafață a instrumentului împotriva 
depunerilor de minerale, care ulterior pot duce la afectarea funcționării. Vă rugăm 
să rețineți că aceste gresări ale instrumentului trebuie efectuate ca o operațiune de 
rutină după fiecare curățare și înainte de fiecare sterilizare.
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Puncte de lubrifiere

Detensionat

Puncte de lubrifiere

Tensionat

 PAJUNK® recomandă manevrarea cu atenție și grijă a instrumentelor precum și 
respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de utilizare, pentru a le asigura aces-
tora o durată de viață cât mai îndelungată. Durata de viață a instrumentului 
depinde într-o mare măsură de manevrarea atentă precum și de efectuarea 
lucrărilor corespunzătoare de îngrijire și întreținere.

Sistemul de ambalare
Utilizați exclusiv sisteme de ambalare disponibile în comerț și autorizate con-
form EN 868 partea 2-10, EN ISO 11607 partea 1+2, DIN 58953.

Sterilizarea
 Avertisment: În cazul suspiciunii de îmbolnăvire cu boala Creutzfeldt-Jakob sau 
în cazul prezenței acestei boli sau a altor boli prionice, instrumentul trebuie 
eliminat după o singură utilizare, conform cerințelor naționale specifice.

PAJUNK® a validat și autorizat următorul procedeu de sterilizare:

Sterilizarea cu abur
Instrumentul montat complet trebuie sterilizat pe baza unei proceduri validate 
de sterilizare cu abur (de ex. aparat de sterilizare conform DIN EN 285 și validat 
conform DIN EN 17665-1).
În cazul în care se lucrează cu procedura de fracționare în vid, sterilizarea se 
efectuează conform programului la 134 °C/ 3 bar pe o perioadă minimă de 
menținere de 5 minute (conform recomandărilor Institutului Robert Koch și 
ale Institutului Federal pentru Medicamente și Produse Medicale). Timpul de 
uscare este de 30 minute.
Înainte de reutilizare lăsați aparatele / instrumentele să se răcească la temperatura 
camerei.
După sterilizarea cu abur păstrați instrumentarul exclusiv în recipiente adecvate, 
special prevăzute.

Transportul la locul de utilizare
Utilizați sisteme adecvate pentru transport.
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Sfârșitul duratei de viață a produsului este determinat în principiu de uzură, 
deteriorarea prin folosință îndelungată, manevrarea atentă și depozitarea cores-
punzătoare.
Prepararea frecventă conform instrucțiunilor de preparare puse la dispoziție de 
către producător nu influențează performanța instrumentelor.

Reparații
Produsele trimise la PAJUNK® în vederea reparării în timpul perioadei de garanție 
sau pe cheltuiala utilizatorului trebuie curățate temeinic și sterilizate înainte de 
returnare. Sterilitatea trebuie indicată pe documentul de însoțire a mărfii sau 
pe ambalaj.

Condiții de utilizare / depozitare

Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare 

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Fără substanțe pirogene

A se utiliza până la ... Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)Cod articol

Sterilizat cu oxid de etilenă Nu este sigur la utilizarea cu RMN

A nu se resteriliza Instrucțiuni

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat Indicație, informație

A se păstra la loc uscat
„Declarație de conformitate CE” sau 
„Marcaj CE” = Marcajul indică faptul 
că un produs corespunde cerințelor 
în vigoare stipulate în regulamentul 
referitor la produsele medicale sau 
în alte prevederi legale ale Uniunii 
Europene referitoare la aplicarea 
respectivului marcaj

Interval de umiditate a aerului

A nu se reutiliza Avertizare privind un obiect ascuțit

Atenție PHT Nu conține ftalați

Data fabricației Nu conține latex

Cod lot QTY Număr bucăți

A se feri de radiațiile solare Traducere

Interval de temperatură Produs medical

Respectați instrucțiunile de utili-
zare Non steril

Sistem simplu de barieră sterilă cu 
ambalaj exterior de protecție

Sistem simplu de barieră sterilă

Ro
m

ân
ă
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