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Návod na použitie
  Tento návod na použitie je preložený do nasledujúcich jazykov: DE, EN, FR, IT, 
ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tieto preklady 
si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky eifu.pajunk.com.

Zvláštne upozornenie
 Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie a pokyny na používanie! 

Rx only  Pomôcku smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s týmto 
návodom na použitie.

Spoločnosť PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v  súvislosti s metódou 
ošetrenia. Za spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný 
zdravotnícky personál.
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prí-
slušnou odbornou literatúrou, ako aj aktuálnym stavom techniky a vzdelania.
V prípade nedodržania návodu na použitie alebo konania v rozpore s ním 
zanikne záruka a dôjde k ohrozeniu bezpečnosti pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými pomôckami, musia sa okrem toho 
dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o zhode týchto pomôcok. Roz-
hodnutie o kombinovanom použití pomôcok od rôznych výrobcov (pokiaľ nejde 
o ošetrovacie jednotky) je na zvážení používateľa.

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Použiť sa môžu iba neporušené pomôcky v neporušenom obale pred uplynu-
tím dátumu exspirácie sterility vyznačeného na obale.

Opis pomôcky/zhoda
 Čísla výrobkov, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie nájdete v aktu-
álne platnom vyhlásení o zhode.

Plnoautomatický systém biopsie pre viacnásobné použitie na získanie histolo-
gicky zúžitkovateľného tkanivového materiálu z mäkkých častí tela/orgánov.
Pre viacnásobnú biopsiu môžete použiť PAJUNK® koaxiálne komory. Používajte 
pritom výlučne kompatibilné príslušenstvo od spoločnosti PAJUNK®.
Koaxiálne komory sú dostupné pod výrobnými číslami 313 Sxxxxxx s rozličnými 
priemermi a dĺžkami (Návod na použitie: XS190164).

Biopsia - dávkovací aparát:  
pripraviteľné pre viacnásobné použitie, nesterilné 

Biopsia-kanyla: jednorazová, sterilná 
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Bezpečnostné tlačidlo

Rukoväť na otvorenie nástroja

Zobrazenie stavu - upnutý 

Zobrazenie stavu – kanyla na biopsiu

Priehľadné okienko = zobrazenie stavu Fixačná priehlbina nástroj biopsie 

Spúšťač 2  

Zobrazenie hĺbky biopsie 

Škálovanie hĺbky biopsie

Upínacie sane

Smer krútenia Hĺbka biopsie

Spúšťač 1

Bezúrovňová zmena nastavenia hĺbky vpichu

Tlačidlo stiletu

Zelená fixačná prikrúcacia skrutka

Násadec kanyly

Vymedzenie účelu
Odber vzoriek tkanív z mäkkého tkaniva.

Varovanie:
Kanyla nie je vhodná na použitie pri magnetickej rezonančnej tomografii (MRT)!

Zamýšľaný používateľ
Len zdravotnícky odborný personál. Používateľ musí absolvovať školenie a vzde-
lávanie o najnovšom stave klinickej techniky.

Cieľová skupina pacientov
Dospelí a deti; za výber vhodných pacientov zodpovedá ošetrujúci odborný 
zdravotnícky personál.

Indikácie
Cytologické a/alebo histologické vyšetrenie.



4

Sl
ov

en
sk

y Kontraindikácie
Biopsia na kostrových a nervových systémoch. Chýbajúce terapeutické dopady, 
nespolupracujúci pacient, ascites, ťažko viditeľné orgány, ťažká koagulopatia, žiadny 
bezpečný prístup, aneuryzma (feochromocytóm), (Echinococcus), poranenie sused-
ných orgánov, (poranenie pľúc, žlčníka, pečene), infekcie, precitlivené reakcie na 
miestne anestetiká, poruchy činnosti srdca a krvného obehu pri podaní liekov proti 
bolesti a na upokojenie.

 Pomôcku nikdy nepoužívajte pri známej materiálovej intolerancii a/alebo zná-
mych interakciách!

Komplikácie
Chybná punkcia, poruchy hemokoagulácie, zlý celkový stav, hematóm v oblasti 
cieľovej oblasti, pneumothorax, hematothorax, poranenie ciev, arteriobiliárna 
fistula.

 Používateľ má v zásade povinnosť informovať pacienta o komplikáciách typic-
kých pre použitý postup.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné vyriešiť touto cestou alebo 
ak ich možno považovať za závažné alebo neodstrániteľné, opatrne prerušte 
aplikáciu a odstráňte z pacienta invazívne súčasti pomôcky.

Výstražné upozornenia

k sterilnej pomôcke:
Ide o jednorazovú zdravotnícku pomôcku na použitie na jednom pacientovi!

Túto pomôcku nikdy nesmiete opakovane použiť!
Túto pomôcku nikdy nesmiete znova sterilizovať!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opätovnú úpravu ani na opä-
tovnú sterilizáciu!
Konštrukcia pomôcky nie je vhodná ani na opätovnú úpravu ani na opätovnú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/opätovnej úpravy
 –  môže pomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrob-
com.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov úpravy.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!
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pri výrobku pre opakované použitie:
1.  Pred prvým použitím dbajte bezpodmienečne na to, aby všetky zdravot-

nícke pomôcky, ktoré sa nedodávajú sterilné, boli najprv vyčistené a 
následne vysterilizované!

2. Kontaminovaný nástroj po každom použití podrobte ihneď úprave (pozri 
„Príprava pred strojovým čistením“)!

3. Výrobok sa musí pred každým použitím podrobiť vizuálnej a funkčnej kon-
trole, ako aj kontrole tesnosti insuflačného kohútika.

4. Poškodené alebo chybné nástroje vyraďte a vymeňte ich za nové.

pri aplikácii:
1. Pri používaní systémov biopsie dbajte na to, aby sa kanyly biopsie v žiad-

nom prípade nezalomili. 
2. Na bezpečné a efektívne používanie systému biopsie musí mať vykonáva-

júci lekár príslušné znalosti, skúsenosti a tréning pri použití tejto techniky 
u pacienta.

3. Dodržiavanie správnej klinickej praxe a potrebných opatrení je absolútne 
nevyhnutné. Hlboké infekcie rán sú vážne postintervenčné komplikácie, 
ktorých odstránenie vyžaduje rozsiahly chirurgický zákrok.

4. Odber vzorky smie byť vykonaný iba v klinickom prostredí.
5. Pred punkciou bezpodmienečne príjmite príslušné opatrenia na zabezpe-

čenie vzoriek pre hematopatologické posúdenie.
6. Výrobok skladujte výlučne s uvoľnenými pružinami!

k punkcii:
1. Pri obéznych pacientoch a deťoch venujte osobitnú pozornosť výberu 

vhodnej kanyly s primeranými rozmermi (priemer, dĺžka).
2. Aby ste sa vyhli ohnutiu alebo zlomeniu kanyly, nikdy nevyvíjajte na kanylu 

nadmernú silu.
3. V prípade neočakávaného kontaktu s kosťou kanylu vytiahnite a zmeňte 

smer.
4. Opakovaný kontakt s kosťou poškodí špičku kanyly. Za žiadnych okolností 

ďalej nepoužívajte poškodenú kanylu. Odstráňte kanylu pri predchádzajú-
com kontakte s kosťou v jednom kroku.

k injekcii:
V mieste vpichu neustále udržiavajte aseptické podmienky.
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1.  Pozor! Varovanie pred ostrým predmetom. Výrobok alebo jeho súčasti 

môžu mať ostré hrany alebo môžu byť špicaté (v  závislosti od druhu 
výbrusu). Pri poraneniach pichnutím sa môže prenášať široká škála infekč-
ných patogénov, prakticky významný je najmä vírus ľudskej imunodefi-
ciencie (HIV), ako aj vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV).

2. Keďže hrozí riziko pri kontakte s patogénmi prenášanými  krvou, ako 
štandardné preventívne opatrenie v  súvislosti s používaním a  likvidáciou 
pomôcky uplatnite všeobecné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie 
s krvou a telesnými tekutinami.

3. Vezmite na vedomie, že pokračujúce používanie pomôcky toho istého 
druhu aj po zmene/výmene musí byť posúdené kumulatívne v zmysle 
právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach.

Aplikácia
Biopsiu vykonávajte iba pomocou primeraných sterilných techník.
Nástroj na vykonanie biopsie kontrolujte pred každým použitím: Napnite dáv-
kovací aparát bez založenej kanyly na biopsiu prosredníctvom dvojitého zatiah-
nutia čierneho napínadla. Skontrolujte funkciu nástroja tak, že najskôr zatlačíte 
bezpečnostné tlačidlo a potom stlačíte spúšťač.

 Nikdy nekontrolujte nástroj na vykonávanie biopsie PAJUNK® DeltaCut so zalo-
ženou kanylou na biopsiu PAJUNK® DeltaCut. Môže to viesť k  poškodeniu 
kanyly a/alebo ťažkým zraneniam pacienta.

Príprava kanyly na biopsiu PAJUNK® DeltaCut:
Stupnica kanyly je rozdelená na centimetre pre meranie hĺbky vpichu. Kanyla 
disponuje aj zelenou upevňovacou prikrúcacou skrutkou, ktorá sa v uzatvo-
renom stave stará o to, aby počas zakladania kanyly do nástroja na biopsiu 
PAJUNK® DeltaCut zostala nezmenená vzájomná poloha stiletu a kanyly. Pred 
použitím stanovte pre realizovanú biopsiu vhodný priemer a dĺžku a zvoľte 
vhodnú kanylu. Pri zabezpečení sterility vyberte kanylu z balenia a odstráňte 
ochrannú hadičku.

Teraz otvorte kryt.
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upínacej drážky, pričom sa zelená prikrúcacia 
skrutka musí nachádzať v uzatvorenej polohe 
(priečne k trubici kanyly). Voliteľne môžete 
vložiť kanylu na biopsiu rovnakým spôsobom aj 
do úplne upnutého nástroja.

 Otočte zelenú prikrúcaciu skrutku o 90° proti 
smeru hodinových ručičiek (vyrovnajte para-
lelne ku kanyle). Úplne uzatvorte kryt. Zelená 
prikrúcacia skrutka a červené tlačidlo stiletu 
teraz ukazujú stav prístroja. Ak sa kryt nedá 
správne zatvoriť, skontrolujte polohu zelenej 
prikrúcacej skrutky a umiestnite ju do správnej 
polohy. Postupujte ďalej iba vtedy, keď sa kryt 
úplne uzavrie a keď je správne zablokovaný.

2x

 Upnite nástroj dvojitým zatiahnutím čierneho 
napínadla (prosím, dbajte pritom na zobrazenia 
stavu funkcie). Tento krok môžete preskočiť, keď 
bola kanyla na biopsiu už založená do úplne 
upnutého nástroja.

Zobrazovania stavu
Zobrazenie stavu - 
upnuté (červená)

Zobrazenie stavu - 
upnuté (zelená)

1. Systém je plne uvoľnený

2. Kanyla stiahnutá, komora biopsie otvorená

3.  Systém plne upnutý, pripravený na použitie
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rozpätí od 15 do 22 mm nastavte otočením nasta-
vovacieho kolesa vzadu na nástroji na príslušnú 
hodnotu.
 Všimnite si, že červený ukazovateľ stavu pri-
pravenosti prístroja je teraz v oblasti označenej 
„COCKED“. Nástroj je teraz pripravený na použitie.

Pred umiestnením systému prípadne vykonajte rez/incúziu na koži na uľahčenie 
penetrácie.
Nasuňte kanylu a veďte jej špičku pomocou zvoleného vhodného zobrazova-
cieho postupu až na okraj cieľovej oblasti (lézia).

Odistenie
Stlačenie bezpečnostného tlačidla označeného ako 
"Safeguard".

Možnosť 1

Spustenie na konci systému 
biopsie

Spustenie
Pomocou aktivácie spúšťača na konci systému 
biopsie alebo pomocou spodného spúšťača sa 
spustí odber vzorky.

Možnosť 2

Spustenie na spodnom spúšťači systému biopsie

Po spustení biopsie môžete nástroj opatrne stiahnuť späť.

1x

Jednorazovým upnutím systému 
biopsie sa otvorí komora na odobratý 
bioptický materiál, ktorý sa môže 
odobrať.

Na odber viacerých vzoriek bioptického materiálu môžete proces viackrát zopakovať.

Ošetrite oblasť rezu.
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Dávkovací aparát DeltaCut nemusí byť demontovaný.

Úprava
Všeobecné upozornenia

 Pri všetkých prácach s kontaminovanými nástrojmi dodržiavajte smernice pro-
fesijného združenia a rovnocenných organizácií týkajúce sa ochrany osôb. 
Používajte vhodné ochranné prostriedky a postarajte sa o dostatočnú ochranu 
očkovaním.
 Nebezpečenstvo infekcie: Neodbornou úpravou nástrojov môžu byť pacienti, použí-
vatelia a tretie osoby vystavené nebezpečenstvu infekcie a môže sa zhoršiť výkon-
nosť nástroja.
  Pri podozrení alebo pri preukázanej Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe alebo 
inom priónovom ochorení sa musí nástroj po jednorazovom použití zlikvidovať 
v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
 V každom prípade dodržiavajte postupy, zariadenia a prístroje overené použí-
vateľom/prevádzkovateľom/oddelením centrálnej sterilizácie a preverte, či sa 
zhodujú s tu uvedenými informáciami.
 Pri príprave a používaní roztokov dodržiavajte údaje o koncentrácii a dobe 
pôsobenia poskytnuté výrobcom chemikálie. Nedodržaním môže dôjsť k 
poškodeniu nástroja.
Ďalšie informácie týkajúce sa úpravy nástrojov nájdete na stránke  
www.a-k-i.org

Prvotná úprava na mieste použitia
Ak je nástroj znečistený, musí sa po použití vždy okamžite vyčistiť.
Aby sa zamedzilo zaschnutiu a priľnutiu materiálu na nástroji, treba hrubé nečistoty, 
korozívne roztoky a liečivá ihneď po podaní liečiva odstrániť, napr. okamžitým utre-
tím a umytím (suchá likvidácia).

Preprava
Pri preprave na miesto úpravy používajte vhodné prepravné nádoby, aby ste 
zamedzili ohrozeniu alebo kontaminácii tretích osôb.
Kde je to možné, uprednostnite suchú likvidáciu. Vyhnite sa dlhým prestojom.

Príprava pred strojovým čistením
Kontaminované nástroje sa musia ihneď po použití podrobiť úprave. Ak v prí-
pade nástroja ide o výrobok zložený z viacerých častí, musí sa rozložiť na jed-
notlivé časti.
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Odstráňte z povrchu nástroja viditeľnú kontamináciu, resp. hrubé nečistoty 
kefkou (nie oceľovou kefkou) alebo špongiou pod tečúcou studenou vodou 
(< 40 °C, kvalita pitnej vody).

Predbežné čistenie dutín/lúmenov:
Vyčistite pracovné kanály, lúmeny a dutiny nástroja pod tečúcou studenou 
vodou (< 40 °C) vhodnou kefkou (nie oceľovou kefkou). Preplachujte medzery, 
zárezy a dutiny cca 10  sekúnd vodnou tlakovou pištoľou, v prípade potreby 
použite preplachovací nástavec.

Ručné čistenie/ručná dezinfekcia
Ručná dezinfekcia nie je potrebná.

 Varovanie: Výlučne ručné čistenie nie je prípustné. Po predbežnom ručnom čis-
tení musíte vždy vykonať strojové čistenie a dezinfekciu.

Strojové čistenie a dezinfekcia
Na čistenie a dezinfekciu nástrojov použite len vhodné čistiace a dezinfekčné 
zariadenie (ČDZ). Termostabilné nástroje čistite pomocou programu Vario TD. 
Spoločnosť PAJUNK® validovala a schválila nasledujúci postup čistenia a dezin-
fekcie v súlade s EN ISO 17664, resp. EN ISO 15883:

• Vario TD s nasledujúcimi parametrami procesu:
• 1 minúta predbežné čistenie studenou vodou z vodovodu, s kvalitou 

pitnej vody, < 40 °C
• Vyprázdnenie
• 3 minúty predbežné čistenie studenou vodou z vodovodu, s kvalitou 

pitnej vody, < 40 °C
• Vyprázdnenie

Pri použití prostriedku Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minút čistenie pri teplote 55 (+5/-1) °C, dávkovanie podľa nasledujúcej 

tabuľky a demineralizovaná voda
Pri použití prostriedku Neodisher® MediZym:

• 10 minút čistenie pri teplote 45 (+5/-1) °C, dávkovanie podľa nasledujúcej 
tabuľky a demineralizovaná voda 

• Vyprázdnenie
• 3 minúty oplachovanie demineralizovanou vodou (< 40 °C)
• Vyprázdnenie
• 2 minúty oplachovanie demineralizovanou vodou (< 40 °C)
• Vyprázdnenie
• 5 minút tepelná dezinfekcia pri teplote 93 (± 2) °C (hodnota A0 3000) a 

demineralizovaná voda
• Vyprázdnenie
• 30 minút automatické sušenie horúcim vzduchom pri teplote > 60 °C (v 

oplachovacom priestore)
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Chemikália Výrobca Kategória Hodnota pH Dávkovanie
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Alkalický čistiaci 
prostriedok

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Enzymatický 
čistič

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

 * Údaje podľa technického listu výrobcu

Pripojte jednotlivé časti s lúmenom a kanálmi priamo na čistiace a dezinfekčné 
zariadenie. Nerozoberateľné inštrumentárium s čistiacim kanálom, ak je k dispo-
zícii, sa pripojí priamo na Luer-Lock násadec na špeciálnej vložke v čistiacom a 
dezinfekčnom zariadení na čistenie lúmenov.

Pri voľbe čistiaceho programu dbajte nato, z akého materiálu je čistený nástroj 
vyrobený (napr. nehrdzavejúca oceľ pri zdravotníckych nástrojoch, pochrómo-
vaný povrch, hliník).

V každom prípade dodržujte pokyny výrobcu zariadenia a výrobcu čistiaceho 
prostriedku.

Sušenie

Po vyčistení sa musí nástroj prípadne ešte ručne vysušiť.

Údržba, kontrola a starostlivosť
Nechajte nástroj ochladiť na izbovú teplotu.
Vyčistený a vydezinfikovaný nástroj podrobte vizuálnej kontrole zameranej na 
čistotu, úplnosť, poškodenie a vysušenie.
Ak pri tejto kontrole zistíte nečistoty alebo usadeniny, nástroj musíte podrobiť 
ďalšiemu kompletnému procesu čistenia a dezinfekcie. 
Ak pri kontrole zistíte poškodené, neúplné, skorodované, ohnuté, zlomené, 
popraskané alebo opotrebované časti nástroja, tieto časti musíte vyradiť a vyme-
niť za nové.
Pri existencii zvyškovej vlhkosti nástroj nanovo vysušte.

Namažte všetky pohyblivé časti. Pre medicínske nástroje používajte mazací pro-
striedok, ktorý je schválený pre popísané metódy sterilizácie. Odporúčame para-
fínový olej (výr. č. 1292-00-97), ktorý má dobré kĺzacie a mazacie vlastnosti. Pri-
spieva k tomu, že pohyblivé časti zostanú schodné a predovšetkým chráni celkový 
povrch nástrojov pred nánosmi minerálov, ktoré môžu neskôr negatívne ovplyvniť 
funkčnosť. Prosím, dbajte na to, že toto mazanie by sa malo rutinne vykonávať po 
každom čistení a pred každou sterilizáciou.
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Olejové body

Uvoľnený

Olejové body

Upnutý

 Na dosiahnutie maximálnej životnosti odporúča spoločnosť PAJUNK® starost-
livé a šetrné zaobchádzanie s nástrojmi a bezpodmienečné dodržiavanie 
týchto pokynov na používanie. Životnosť nástroja závisí vo veľkej miere od sta-
rostlivého zaobchádzania, ako aj od vykonávania primeraných opatrení v 
súvislosti so starostlivosťou a údržbou.

Obalový systém
Používajte len bežné a schválené obalové systémy podľa EN 868 časť 2-10, EN 
ISO 11607 časť 1+2, DIN 58953.

Sterilizácia
 Varovanie: Pri podozrení alebo pri preukázanej Creutzfeldtovej-Jakobovej cho-
robe alebo inom priónovom ochorení sa musí nástroj po jednorazovom použití 
zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Spoločnosť PAJUNK® validovala a schválila nasledujúci sterilizačný postup:

Parná sterilizácia
Kompletne zmontovaný nástroj sa musí vysterilizovať podľa validovaného par-
ného sterilizačného postupu (napr. sterilizačné zariadenie podľa EN 285 a vali-
dované podľa EN 17665-1).
Ak sa používa metóda frakcionovaného vákua, sterilizácia sa vykoná podľa 
programu 134 °C/ 3 bar s minimálnou dobou udržiavania 5 minút (v súlade s 
odporúčaniami Ústavu Roberta Kocha a Spolkového ústavu pre liečivá a zdra-
votnícke výrobky). Doba sušenia je 30 minút.
Nechajte prístroje/nástroje pred opätovným použitím ochladiť na izbovú teplotu.
Po parnej sterilizácii uchovávajte nástroje len vo vhodných a na tento účel urče-
ných nádobách.

Preprava na miesto použitia
Na prepravu použite vhodné prepravné systémy.
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Koniec životnosti výrobku sa zásadne určuje opotrebovaním, poškodením pri 
používaní, starostlivým zaobchádzaním a vhodným uskladnením.
Častá úprava na opätovné použitie v súlade s návodom na úpravu poskytnutým 
výrobcom neovplyvňuje výkon nástrojov.

Oprava
Výrobky, ktoré budú za účelom záručnej opravy alebo pozáručnej opravy na 
náklady odosielateľa zaslané spoločnosti PAJUNK®, musia byť pred spätným 
zaslaním dôkladne vyčistené a vysterilizované. Sterilita sa zaznamená v sprie-
vodnom liste alebo na obale.

Prevádzkové/skladovacie podmienky

Teplotné obmedzenie +10 °C až +30 °C

Hranice vlhkosti 20 % až 65 %

Chrániť pred slnkom 

Uchovávajte v suchu

Všeobecné upozornenia
Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Apyrogénny

 Všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.
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Legenda symbolov použitých na označenie

Výrobca Apyrogénny

Použiteľné do Rx only Vyžaduje sa lekársky predpis (Výro-
bok smie používať iba kvalifikovaný 
zdravotnícky personál v súlade 
s účelom určenia.)Katalógové číslo

Sterilizovaný etylénoxidom Nie je bezpečné pre MR

Zákaz opakovanej sterilizácie Inštrukcia

Ak je balenie poškodené, výrobok
nepoužívatejte Upozornenie, informácia

Uchovávajte v suchu
„Vyhlásenie o zhode EÚ“ alebo 
„Označenie CE“ = označenie 
udáva, že pomôcka spĺňa platné 
požiadavky, ktoré sú stanovené 
v nariadení o zdravotníckych 
pomôckach alebo v iných právnych 
predpisoch Európskej únie o pou-
žití dotknutého označenia

Hranice vlhkosti

Nepoužívať opakovane Varovanie pred ostrým predmetom

Varovanie PHT Neobsahuje ftaláty

Dátum výroby Neobsahuje latex

Kód dávky QTY Počet kusov

Chráňte pred slnkom Preklad

Teplotné obmedzenie Zdravotnícka pomôcka

Pozri návod na použitie Nesterilný

Systém jednoduchej sterilnej bariéry 
s vonkajším ochranným obalom

Systém jednoduchej sterilnej bariéry
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