
Περίβλημα σιλικόνης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΈΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΗΣ THOMPSON 
Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται να βοηθήσουν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης σε πρακτικές ασφαλούς χειρισμού και στην αποτελεσματική επεξεργασία του παρελκομένου περιβλήματος σιλικόνης 
της Thompson Surgical Instruments, Inc.

ΤΟ ΠΕΡΊΒΛΗΜΑ ΣΊΛΊΚΟΝΗΣ ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΊΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.  Κανένα από τα προϊόντα και τα παρελκόμενα της Thompson Retractor δεν περιέχει λάτεξ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΈΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΈΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΗΣ THOMPSON

ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να καταστήσει τη συσκευή μη χρησιμοποιήσιμη και να ακυρώσει την εγγύηση του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: 
Το περίβλημα σιλικόνης προορίζεται για χρήση με τους διαστολείς της Thompson Surgical Instruments, όπως αναφέρεται σε καταλόγους και ενημερωτικά έντυπα.  Το περίβλημα σιλικόνης είναι σχεδιασμένο να εφαρμόζει περιμετρικά στις λάμες 
του διαστολέα προκειμένου να παρέχει ήπια διαστολή των μαλακών ιστών σε συνδυασμό με τις λάμες του διαστολέα.  

Τα περιβλήματα σιλικόνης παρέχονται μη στείρα. Τα περιβλήματα σιλικόνης πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΊΣ:
Καμία γνωστή.  

ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΊ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ:
Το περίβλημα σιλικόνης είναι ένα προϊόν μίας χρήσης και δεν επιτρέπεται να επαναποστειρωθεί.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ:

ΜΑΠ (μέσα ατομικής προστασίας): Θα πρέπει να φορούνται, σύμφωνα με το εκάστοτε νοσοκομειακό πρωτόκολλο, κατά τον χειρισμό ή την εργασία με μολυσμένα (ή δυνητικά μολυσμένα) εργαλεία.

Μην επαναχρησιμοποιείτε. Το περίβλημα σιλικόνης είναι ένα αναλώσιμο προϊόν μίας μόνο χρήσης.

Μην επαναποστειρώνετε. Το περίβλημα σιλικόνης είναι ένα προϊόν μίας χρήσης και δεν επιτρέπεται να επαναποστειρωθεί.

1. Πριν από τη χρήση, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με όλα τα υποστηρικτικά έντυπα και βίντεο του προϊόντος, προκειμένου να διεξάγουν διαδικασίες με αυτή τη συσκευή. 
2. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές, όπως η ανατομία του ασθενούς, η παθολογία και οι χειρουργικές τεχνικές, που μπορού να επηρεάσουν την έκβαση της διαδικασίας.  Η επιλογή ασθενούς, προϊόντος και διαδικασίας αποτελεί ευθύνη του επαγγελματία 

υγείας. 
3. Μην υπερδιαστέλλετε. Εφαρμόστε μόνο τον βαθμό διαστολής που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής αποκάλυψη και προσπέλαση. 
4. Μη χρησιμοποιείτε εάν το περίβλημα σιλικόνης φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή να έχει σχιστεί.
5. Μην τρυπάτε/κόβετε το περίβλημα σιλικόνης in vivo ή όταν έχει διασταλεί πλήρως γύρω από μια ανοικτή λάμα.
6. Τα προϊόντα παρέχονται μη στείρα και πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση. 
7. Τα περιβλήματα σιλικόνης της Thompson προορίζονται για χρήση μόνο με άλλα προϊόντα της Thompson Retractor. 
8. Η χρήση του περιβλήματος σιλικόνης για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από εκείνον που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή αστοχία της συσκευής, πράγμα που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο του ασθενούς. 
9. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 

ΣΩΣΤΗ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Για να διασφαλίσετε ότι το περίβλημα σιλικόνης θα διατηρήσει το κυλινδρικό σχήμα, μην το συμπιέζετε κατά την αποστείρωση. Το περίβλημα σιλικόνης είναι κατασκευασμένο από ημιδιαφανές ελαστομερές σιλικόνης ιατρικού τύπου.  Μπορεί να 
παραμείνει φυλαγμένο για έως και 5 χρόνια, όπως φαίνεται στην ημερομηνία λήξης στην ετικέτα του περιβλήματος σιλικόνης. Μετά τη χρήση, αυτό το προϊόν μπορεί να αποτελεί δυνητικό βιολογικό κίνδυνο. Χειριστείτε και απορρίψτε το σύμφωνα 
με την αποδεκτή ιατρική πρακτική και τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ
1. Τακτοποιήστε τα εργαλεία σε δίσκους αποκλειστικά για εργαλεία, ώστε να διασφαλίσετε ότι η αποστείρωση θα διεισδύσει σε όλες τις επιφάνειες.
2. Τυλίξτε τα εργαλεία ή τον δίσκο εργαλείων με δύο στρώσεις περιτυλίγματος πολυπροπυλενίου 1 φύλλου, εφαρμόζοντας τεχνικές διαδοχικής περιτύλιξης.
3. Τοποθετήστε τα τυλιγμένα εργαλεία σε αποστειρωτή, ακολουθώντας τις επικυρωμένες παραμέτρους που υποδεικνύονται παρακάτω.

Επικυρωμένες παράμετροι αποστείρωσης ατμού με προκαταρκτική δημιουργία κενού
Τύπος αποστειρωτή: Προκαταρκτική δημιουργία κενού
Παλμοί προκατεργασίας: 4
Θερμοκρασία: 132 ºC (270 ºF)
Χρόνος έκθεσης: 4 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά *

Επικυρωμένες παράμετροι αποστείρωσης ατμού με εκτόπιση αέρα μέσω βαρύτητας
Τύπος αποστειρωτή: Βαρύτητα
Θερμοκρασία: 121 ºC (250 ºF)
Χρόνος έκθεσης: 30 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά *

*Οι χρόνοι στεγνώματος έχουν επικυρωθεί με χρήση μιας φάσης ανοικτής θύρας 15 λεπτών και μια φάση κρυώματος θαλάμου 30 λεπτών.
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΡΜ. ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΑΧ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Thompson Retractor Ατμός Προκαταρκτική δημιουργία κενού 132 °C (270 °F) 4 λεπτά 30 λεπτά
Thompson Retractor Ατμός Βαρύτητα 121 °C (250 °F) 30 λεπτά 30 λεπτά

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΊ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΗ: Φυλάσσετε τα στείρα, συσκευασμένα εργαλεία σε χώρο περιορισμένης πρόσβασης, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από μολυσματικούς παράγοντες και ξηρό.

ΧΡΗΣΗ: Εξετάστε προσεκτικά τη συσκευασία του στείρου εργαλείου πριν από τη χρήση, επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευασία παραμένει άθικτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΠΊΣΚΕΥΗ ΚΑΊ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
Το περίβλημα σιλικόνης καλύπτεται από την εγγύηση ότι θα είναι ελεύθερο ελαττωμάτων στα υλικά ή κακοτεχνίας κατά την παράδοσή σου. Για εξυπηρέτηση πελατών και έγκριση επιστροφής, καλέστε τον αριθμό: 1-231-922-0177.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

Κατασκευαστής
Αντιπρόσωπος 

στην ΕΚ Σήμανση CE
Προειδοποιήσεις / 

Προφυλάξεις Βιολογικοί κίνδυνοι
ΜΗΝ 

επαναχρησιμοποιείτε Μη στείρο
ΜΗΝ 

επαναποστειρώνετε
Διατηρείτε το στεγνό / 

Προστατεύστε το από την υγρασία
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αν η συσκευασία 

έχει υποστεί ζημιά/έχει παραβιαστεί

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
*Αναγράψτε τον αριθμό RMA στις αποστολές επιστροφής*

τηλέφωνο:  (800) 227-7543 (ΣΤΙΣ ΗΠΑ)
+1 (231) 922-0177 (ΕΚΤΟΣ ΗΠΑ)

φαξ:  +1 (231) 922-0174

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Rev Α
012420
silsifu-el

ΕΛΛΗΝΊΚΑ

Το συνολικό βάρος των τυλιγμένων εργαλείων ή του δίσκου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 11,4 kg (25 λίβρες). Η αύξηση του βάρους, μετά την 
αποστείρωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%των 11,4 kg (25 λίβρες). 


