
Silikoninė mova
SVARBI INFORMACIJA APIE „THOMPSON“ SILIKONINIŲ MOVŲ NAUDOJIMĄ 
Šios naudojimo instrukcijos skirtos padėti sveikatos priežiūros personalui saugiai tvarkyti ir efektyviai apdoroti „Thompson Surgical Instruments, Inc.“ silikoninės movos priedą.
SILIKONINĖ MOVA YRA VIENKARTINIO NAUDOJIMO GAMINYS.  Visi „Thompson Retractor“ gaminiai ir priedai yra be latekso.

SVARBI INFORMACIJA APIE „THOMPSON“ SILIKONINIŲ MOVŲ NAUDOJIMĄ

PRIEŠ NAUDODAMI, PERSKAITYKITE
Jei nesilaikysite šių instrukcijų, prietaisas gali tapti nenaudojamas ir gali būti panaikinta konkretaus gaminio garantija.
PASKIRTIS: 
Kaip nurodyta kataloguose ir brošiūrose, silikoninė mova skirta naudoti su „Thompson Surgical Instruments“ retraktoriais.  Silikoninė mova sukurta taip, kad tilptų aplink retraktoriaus ašmenų perimetrą ir užtikrintų 
švelnų minkštųjų audinių atitraukimą kartu su retraktoriaus ašmenimis.  

Silikoninės movos tiekiamos nesterilios. Prieš naudojant, silikonines movas reikia patikrinti, nuvalyti ir sterilizuoti.

KONTRAINDIKACIJOS:
Nežinomos.  
PAKARTOTINIO APDOROJIMO APRIBOJIMAI:
Silikoninė mova yra vienkartinio naudojimo gaminys ir jo negalima pakartotinai sterilizuoti.
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS:

AAP (asmeninės apsaugos priemonės): Tvarkant ar dirbant su užterštais (arba galimai užterštais) instrumentais, jas reikėtų naudoti pagal individualų ligoninės protokolą.

Negalima naudoti pakartotinai – silikoninė mova yra vienkartinio naudojimo gaminys.

Negalima sterilizuoti pakartotinai – silikoninė mova yra vienkartinio naudojimo gaminys ir negali būti pakartotinai sterilizuota.

1. Prieš atlikdami procedūras su šiuo prietaisu, medicinos specialistai turėtų būti susipažinę su visa gaminio informacine literatūra ir vaizdo įrašais. 
2. Procedūros rezultatams gali turėti įtakos daugelis dalykų, tokių kaip paciento anatomija, patologija ir chirurginės metodikos.  Už paciento, gaminio ir procedūrų pasirinkimą yra atsakingas medicinos specialistas. 
3. Neatitraukite per daug. Atitraukite tik tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrintas pakankamas poveikis ir prieiga. 
4. Nenaudokite, jei atrodo, kad silikoninė mova yra pažeista ar suplėšyta.
5. Nepradurkite / neperpjaukite silikoninės movos in vivo arba visiškai atsitraukus aplink atvirą geležtę.
6. Gaminiai tiekiami nesterilūs ir prieš naudojimą turi būti nuvalyti bei sterilizuoti. 
7. „Thompson“ silikoninės movos yra skirtos naudoti tik su kitais „Thompson Retractor“ gaminiais. 
8. Naudojant silikoninę movą bet kokiais kitais tikslais, nei aprašyta čia ir susijusiuose gaminio naudojimo instrukcijose, prietaisas gali būti sugadintas ar sugesti, o tai gali nulemti rimtą paciento sužalojimą ar mirtį.  
9. JAV federaliniai įstatymai riboja šio prietaiso pardavimą gydytojui arba jo užsakymu. 

TINKAMAS RŪPINIMASIS IR PRIEŽIŪRA
Norėdami užtikrinti, kad silikoninė mova išlaikytų cilindro formą, nesuspauskite sterilizuodami. Silikoninė mova yra pagaminta iš medicininio lygio skaidraus silikono elastomero.  Jis gali būti laikomas iki 5 metų, 
kaip nurodo silikoninės movos etiketėje pažymėta tinkamumo naudoti data. Po naudojimo šis gaminys gali kelti potencialų biologinį pavojų. Tvarkykite ir šalinkite laikydamiesi pripažintos medicinos praktikos ir 
galiojančių vietinių, valstijų ir federalinių įstatymų bei kitų teisės aktų.
STERILIZAVIMAS

1. Sudėkite instrumentus į tam skirtus instrumentų dėklus, kad būtų sterilizuoti visi paviršiai.
2. Apvyniokite instrumentus arba instrumentų dėklą dviem sluoksniais vienguba polipropileno vyniojamąja medžiaga, naudodami nuoseklų vyniojimo būdą.
3. Sudėkite įvyniotus instrumentus į sterilizatorių laikydamiesi patvirtintų parametrų, kaip nurodyta toliau.

Patvirtinti pirminio vakuumo sterilizacijos garais parametrai
Sterilizatoriaus tipas: Pirminis vakuumas
Pirminio kondicionavimo impulsai: 4
Temperatūra: 132 ºC (270 ºF)
Poveikio trukmė: 4 minutės
Džiuvimo trukmė: 30 minučių*

Patvirtinti sunkio jėgos sterilizavimo garais parametrai
Sterilizatoriaus tipas: Sunkio jėga
Temperatūra: 121 ºC (250 ºF)
Poveikio trukmė: 30 minučių
Džiuvimo trukmė: 30 minučių*

* Džiuvimo trukmė buvo patikrinta naudojant 15 minučių atvirų durų ir 30 minučių aušinimo fazes.

GAMINYS METODAS CIKLAS CIKLO TEMPERATŪRA POVEIKIO TRUKMĖ MIN. DŽIUVIMO TRUKMĖ
„Thompson Retractor“ Garai Pirminis vakuumas 132 °C (270 °F) 4 minutės 30 minučių
„Thompson Retractor“ Garai Sunkio jėga 121 °C (250 °F) 30 minučių 30 minučių

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

LAIKYMAS: Sterilius, supakuotus instrumentus laikykite ribotos prieigos, gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo teršalų ir sausoje vietoje.

NAUDOJIMAS: Prieš naudodami, atidžiai apžiūrėkite sterilią prietaiso pakuotę, užtikrindami pakuotės vientisumą.
GARANTIJA, REMONTAS IR PRIEŽIŪRA:
Garantuojama, kad pristatyta silikoninė mova neturi medžiagų ir gamybos defektų. Dėl klientų aptarnavimo ir grąžinimo įgaliojimų, skambinkite: 1-231-922-0177.
SIMBOLIŲ RODYKLĖ:

Gamintojas EB atstovas CE ženklas
Įspėjimai / atsargumo 

priemonės Biologiniai pavojai
NENAUDOTI 
pakartotinai Nesterilu

NESTERILIZUOTI 
pakartotinai

Laikyti sausoje vietoje / 
saugoti nuo drėgmės

NENAUDOTI, jei pakuotė 
pažeista / sugadinta
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LIETUVIŲ K.

Bendras įvyniotų instrumentų ar dėklo svoris negali viršyti 
11,4 kg (25 sv.). Svorio padidėjimas po sterilizacijos neturi 
viršyti 3 % 11,4 kg (25 sv.). 


