
Silikonový rukáv
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ SILIKONOVÝCH RUKÁVŮ THOMPSON 
Tento návod je určen zdravotníkům, aby dokázali účinně používat příslušenství silikonového rukávu od společnosti Thompson Surgical Instruments, Inc. a bezpečně s ním zacházet.
SILIKONOVÝ RUKÁV JE VÝROBEK NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ.  Žádné výrobky Thompson Retractor ani jejich příslušenství neobsahují latex.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ SILIKONOVÝCH RUKÁVŮ THOMPSON
PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
Při nedodržení těchto pokynů se může prostředek stát nepoužitelným nebo může propadnout jeho konkrétní záruka.
ÚČEL POUŽITÍ: 
Silikonový rukáv je určen pro použití s retraktory společnosti Thompson Surgical Instruments uvedenými v jejich katalozích a brožurách.  Silikonový rukáv je navržen tak, že obepíná obvod čepelí retraktoru a ve 
spojení s čepelemi retraktoru zajišťuje šetrné odtažení měkkých tkání.  

Silikonové rukávy se dodávají nesterilní. Silikonové rukávy se musí před použitím zkontrolovat, očistit a sterilizovat.

KONTRAINDIKACE:
Nejsou známy.  
LIMITACE PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ:
Silikonový rukáv je výrobek na jedno použití a nesmí se opakovaně sterilizovat.
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

OOP (osobní ochranné pomůcky): Měly by se nosit podle specifického nemocničního protokolu, když se manipuluje s kontaminovanými (nebo potenciálně kontaminovaným) nástroji.

Nepoužívejte opakovaně. Silikonový rukáv je jednorázový výrobek určený pouze k jednomu použití.

Nesterilizuje opakovaně. Silikonový rukáv je výrobek na jedno použití a nesmí se opakovaně sterilizovat.

1. Zdravotníci by se před použitím tohoto prostředku měli dobře obeznámit s veškerými podklady a videi týkajícími se technik jeho použití. 
2. Výsledek zákroku závisí na mnoha proměnných faktorech, jako je anatomie pacienta, jeho patologie a chirurgické postupy.  Použití výrobku u daného pacienta, volba typu produktu a výběr techniky je odpovědností lékaře. 
3. Neprovádějte přílišné odtažení tkáně. Proveďte pouze takovou retrakci, která je nezbytná k zajištění adekvátního obnažení struktury a přístupu k ní. 
4. Silikonový rukáv nepoužívejte, pokud se zdá, že je poškozený nebo natržený.
5. Silikonový rukáv nepropichujte ani neřežte in vivo ani v případě, že je zcela odtažený kolem odhalené čepele.
6. Výrobky se dodávají nesterilní, a proto je třeba před použitím očistit a sterilizovat. 
7. Silikonové rukávy Thompson se smějí používat pouze s dalšími výrobky Thompson Retractor. 
8. Pokud se silikonový rukáv použije k jinému účelu než k tomu, který je popsán zde a v uživatelských příručkách souvisejících výrobků, může to vést k poškození zařízení nebo k jeho nesprávné funkci, což může 

způsobit závažné poranění pacienta nebo jeho smrt.  
9. Podle federálních zákonů USA se toto zařízení smí prodávat pouze lékařům nebo na jejich pokyn. 

SPRÁVNÁ PÉČE O ZAŘÍZENÍ A JEHO ÚDRŽBA:
Pro zachování válcového tvaru silikonového rukávu ho při sterilizaci nestlačujte. Silikonový rukáv je vyroben z průsvitného silikonového elastomeru určeného pro zdravotnictví.  Rukáv se může skladovat až 5 let, 
jak je to uvedeno na štítku silikonového rukávu, kde je vyznačeno datum jeho exspirace. Po použití může tento výrobek představovat biologické riziko. S výrobkem zacházejte a zlikvidujte jej podle osvědčených 
lékařských postupů a v souladu s místními předpisy i zákony.
STERILIZACE

1. Nástroje umístěte do specializovaných podnosů na nástroje, aby se sterilizace provedla na veškerých površích.
2. Nástroje nebo podnosy na nástroje zabalte do dvou vrstev jednovrstvého polypropylénového zábalu a použijte přitom sekvenční obalovací postupy.
3. Zabalené nástroje dejte do sterilizátoru a dodržujte validované parametry uvedené níže.

Validované parametry předvakuové parní sterilizace
Typ sterilizátoru: Předvakuový
Přípravné cykly: 4
Teplota: 132 ºC (270 ºF)
Doba expozice: 4 minuty
Doba sušení: 30 minut *

Validované parametry gravitační parní sterilizace
Typ sterilizátoru: Gravitační
Teplota: 121 ºC (250 ºF)
Doba expozice: 30 minut
Doba sušení: 30 minut *

* Doba sušení byla validována s využitím 15minutové fáze otevřených dvířek a 30minutové fáze chladnutí.

PRODUKT METODA CYKLUS TEPLOTA CYKLU DOBA EXPOZICE MIN. DOBA SUŠENÍ
Thompson Retractor Parní Předvakuový 132 °C (270 °F) 4 minuty 30 minut
Thompson Retractor Parní Gravitační 121 °C (250 °F) 30 minut 30 minut

SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

SKLADOVÁNÍ: Sterilní a zabalené nástroje skladujte v místě s omezeným přístupem osob, které je dobře větrané, chráněné před patogeny a suché.

POUŽITÍ: Před použitím pečlivě prohlédněte obal sterilního nástroje a zkontrolujte, zda je obal neporušený.
ZÁRUKA, OPRAVY A SERVIS:
Na silikonový rukáv je poskytována záruka, že v okamžiku jeho dodání je jeho materiál a zpracování bez vad. Pro služby zákazníkům a autorizaci pro vrácení produktu prosím volejte: +1-231-922-0177
POPIS SYMBOLŮ:

Výrobce EC Rep Označení CE
Varování / 

bezpečnostní opatření
Biologické 
nebezpečí

NEPOUŽÍVEJTE 
opakovaně Nesterilní

NESTERILIZUJTE 
opakovaně

Uchovávejte v suchu / 
chraňte před vlhkostí

NEPOUŽÍVEJTE, pokud je 
obal poškozený / narušený
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ČESKY

Celková hmotnost zabalených nástrojů nebo podnosu nesmí 
přesáhnout 11,4 kg (25 liber). Nárůst hmotnosti po sterilizaci 
nesmí překročit 3 % z 11,4 kg (25 liber). 


