
Silikoonümbris
TÄHTIS TEAVE THOMPSONI SILIKOONÜMBRISTE KASUTAMISEKS 
See kasutusjuhend on ette nähtud tervishoiutöötajate abistamiseks Thompson Surgical Instruments, Inc. tarviku, silikoonümbrise ohutute käsitsemisviiside ja efektiivse töötlemise tagamisel.
SILIKOONÜMBRIS ON ÜHEKORDSELT KASUTATAV TOODE.  Kõik Thompson Retractori tooted ja tarvikud on lateksivabad.

TÄHTIS TEAVE THOMPSONI SILIKOONÜMBRISTE KASUTAMISEKS

PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST
Nende juhiste mittejärgimisel võib seade muutuda kasutuskõlbmatuks ja toote garantii võib kaotada kehtivuse.
ETTENÄHTUD KASUTUSVIIS 
Silikoonümbris on ette nähtud kasutamiseks koos tootja Thompson Surgical Instruments retraktoritega, nagu kataloogides ja brošüürides märgitud.  Silikoonümbris on ettenähtud paigaldamiseks retraktoriterade 
perimeetri ümber pehme koe ettevaatliku retraktsiooni võimaldamiseks koos retraktoriteradega.  

Silikoonümbrised tarnitakse mittesteriilsena. Enne kasutamist tuleb silikoonümbrised kontrollida, puhastada ja steriliseerida.

VASTUNÄIDUSTUSED
Ei ole teada.  
PIIRANGUD TAASTÖÖTLEMISELE
Silikoonümbris on ühekordselt kasutatav toode, mida ei tohi uuesti steriliseerida.
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

Isikukaitsevahendid: neid tuleb saastunud (või potentsiaalselt saastunud) instrumentide käsitsemisel või nende töötamisel kanda oma haigla juhiste kohaselt.

Mitte kasutada korduvalt, silikoonümbris on ainult ühekordselt kasutatav toode.

Mitte resteriliseerida, silikoonümbris on ühekordselt kasutatav toode, mida ei tohi uuesti steriliseerida.

1. Meditsiinitöötajad peavad tutvuma enne selle seadme kasutamist protseduuride tegemisel kõigi tootele lisatud dokumentide ja videotega. 
2. Protseduuri tulemust võivad mõjutada paljud muutujad, nagu patsiendi anatoomia, patoloogia ja kirurgilised meetodid.  Meditsiinitöötaja vastutab patsiendi, toote ja protseduuri valiku eest. 
3. Mitte retrakteerida liigselt. Kasutage retraktsiooni ainult nii palju, kui on vaja piisava esiletoomise ja juurdepääsu võimaldamiseks. 
4. Mitte kasutada, kui silikoonümbrisel näib olevat kahjustusi või rebendeid.
5. Ärge torgake / lõigake läbi silikoonümbrist patsiendi kehas ega siis, kui see on täielikult retrakteeritud lahtise tera ümber.
6. Tooted tarnitakse mittesteriilsena ja need tuleb enne kasutamist puhastada ja steriliseerida. 
7. Thompsoni silikoonümbrised on ette nähtud kasutamiseks ainult teiste Thompson Retractori toodetega. 
8. Silikoonümbrise kasutamine muul kui siin ja sellega seotud seadmete kasutusjuhendites kirjeldatud otstarbel võib tekitada seadmel kahjustuse või tõrke, mis võib põhjustada patsiendi vigastust või surma. 
9. USA föderaalseadustega on lubatud seda seadet müüa ainult arstile või arsti korraldusel. 

NÕUETEKOHANE HOOLDUS
Silikoonümbrise silindrilise kuju säilitamiseks ei tohi seda steriliseerimise käigus muljuda. Silikoonümbris on valmistatud meditsiinilisest poolläbipaistvast silikoonelastomeerist.  Seda võib säilitada kuni 5 aastat, 
nagu näitab selle kõlblikkusaeg silikoonümbrise märgistusel. Pärast kasutamist võib see toode olla potentsiaalselt bioloogiliselt ohtlik. Käsitseda ja kõrvaldada kasutuselt kooskõlas tunnustatud meditsiinilise 
tavaga ja kohaldatavate kohalike, osariigi ja föderaalseadustega.
STERILISEERIMINE

1. Paigutage instrumendid spetsiaalsetele instrumendialustele, et tagada steriliseerimise mõju kõigile pindadele.
2. Mähkige instrumentide või instrumendialuse ümber 2 kihti 1-kihilist polüpropüleenümbrist, kasutades järjestikuse mähkimise meetodit.
3. Asetage mähitud instrumendid sterilisaatorisse, järgides alltoodud valideeritud parameetreid.

Eelvaakumiga auruga steriliseerimise valideeritud parameetrid
Sterilisaatori tüüp: eelvaakum
Eelkonditsineerimise impulsid: 4
Temperatuur: 132 ºC (270 ºF)
Kestus: 4 minutit
Kuivatamisaeg: 30 minutit *

Raskusjõuga auruga steriliseerimise valideeritud parameetrid
Sterilisaatori tüüp: raskusjõud
Temperatuur: 121 ºC (250 ºF)
Kestus: 30 minutit
Kuivatamisaeg: 30 minutit *

* Kuivatamisaegade valideerimiseks kasutati 15-minutilist avatud luugiga faasi ja 30-minutilist jahtumisfaasi.

TOODE MEETOD TSÜKKEL TSÜKLI TEMP. KESTUS MIN KUIVATAMISAEG
Thompson Retractor Aur Eelvaakum 132 °C (270 °F) 4 minutit 30 minutit
Thompson Retractor Aur Raskusjõud 121 °C (250 °F) 30 minutit 30 minutit

SÄILITAMINE JA KASUTAMINE

SÄILITAMINE: steriilseid, pakitud instrumente tuleb hoida piiratud ligipääsuga kohas, mis on hästi ventileeritud, saasteainete eest kaitstud ja kuiv.

KASUTAMINE: enne kasutamist kontrollige hoolikalt steriilse instrumendi pakendit ja veenduge, et pakendi terviklikkus on säilinud.
GARANTII, REMONT JA TEENINDUS
Silikoonümbris on saabumisel garanteeritult materjali- ja teostusdefektideta. Klienditeeninduseks ja tagastamisloa saamiseks helistage: 1-231-922-0177.
SÜMBOLITE TÄHENDUSED
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Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
* Märkige tagastatavatele saadetistele (RMA #)*

tel.  (800) 227-7543 (USA-s)
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EESTI

Mähitud instrumentide või aluse kogukaal ei tohi ületada 
11,4 kg (25 naela). Kaalu suurenemine pärast steriliseerimist 
ei tohi ületada 3% 11,4 kg-st (25 naelast). 


