
Silikona uzmava
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR THOMPSON SILIKONA UZMAVU LIETOŠANU 
Šo Lietošanas instrukciju mērķis ir sniegt veselības aprūpes personālam norādījumus par Thompson Surgical Instruments, Inc. silikona uzmavas piederuma drošu lietošanu un efektīvu apstrādi.
SILIKONA UZMAVA IR VIENREIZ LIETOJAMS IZSTRĀDĀJUMS.  Visi Thompson Retractor izstrādājumi un piederumi ir izgatavoti bez lateksa.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR THOMPSON SILIKONA UZMAVU LIETOŠANU

LŪDZU, IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS
Neievērojot šīs instrukcijas, ierīce var kļūt nelietojama un var tikt anulēta izstrādājuma garantija.
PAREDZĒTAIS LIETOJUMS: 
Silikona uzmavu ir paredzēts lietot kopā ar Thompson Surgical Instruments retraktoriem, kā norādīts katalogos un brošūrās.  Silikona uzmavu ir paredzēts aplikt ap retraktora lāpstiņām pa to perimetru, lai kopā ar 
retraktora lāpstiņām nodrošinātu vieglu un saudzīgu audu retrakciju.  

Silikona uzmavas tiek piegādātas nesterilas. Silikona uzmavas pirms lietošanas ir jāapskata, jānotīra un jāsterilizē.

KONTRINDIKĀCIJAS:
Nav nekādu zināmu kontrindikāciju.  
ATKĀRTOTAS APSTRĀDES IEROBEŽOJUMI:
Silikona uzmava ir vienreiz lietojams izstrādājums, un to nedrīkst atkārtoti sterilizēt.
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PAZIŅOJUMI:

IAL (individuālais aizsardzības līdzeklis): jāizmanto saskaņā ar konkrētās slimnīcas protokolu, rīkojoties vai strādājot ar piesārņotiem (vai potenciāli piesārņotiem) instrumentiem.

Nelietot atkārtoti; silikona uzmava ir izstrādājums, kas paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Nesterilizēt atkārtoti; silikona uzmava ir vienreiz lietojams izstrādājums, un to nedrīkst atkārtoti sterilizēt.

1. Medicīnas speciālistiem pirms šīs ierīces lietošanas ir jāiepazīstas ar visu izstrādājuma literatūru un videoklipiem, lai to izmantotu procedūrās. 
2. Procedūras iznākumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, pacienta anatomija, patoloģija un ķirurģiskās metodes.  Pacienta, izstrādājuma un procedūras izvēle ir medicīnas speciālista atbildība. 
3. Neveiciet pārmērīgu retrakciju. Veiciet retrakciju tikai tiktāl, cik nepieciešams atbilstošas atsegšanas un piekļuves nodrošināšanai. 
4. Nelietojiet silikona uzmavu, ja tā izskatās bojāta vai saplēsta.
5. Nepārduriet/nepārgrieziet silikona uzmavu pacienta ķermenī vai tad, kad tā ir pilnībā atvilkta ap atvērtu lāpstiņu.
6. Izstrādājumi tiek piegādāti nesterili, un tie pirms lietošanas ir jānotīra un jāsterilizē. 
7. Thompson silikona uzmavas ir paredzēts lietot kopā tikai ar citiem Thompson Retractor izstrādājumiem. 
8. Lietojot silikona uzmavas jebkādam citam mērķim, kas nav aprakstīts šajā dokumentā un saistītajās ierīces lietotāja rokasgrāmatās, ierīce var tikt bojāta vai var rasties tās disfunkcija un tādējādi pacients var gūt 

smagas traumas vai var iestāties nāve.  
9. Saskaņā ar ASV Federālo likumu šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma. 

PAREIZA APKOPE UN UZTURĒŠANA:
Lai silikona uzmava saglabātu cilindrisko formu, to sterilizācijas laikā nedrīkst saspiest. Silikona uzmava ir izgatavota no caurspīdīga medicīniskās kategorijas silikona elastomēra.  To var uzglabāt laika posmā līdz 
5 gadiem, ievērojot uz silikona uzmavas etiķetes norādīto derīguma beigu termiņu. Pēc lietošanas šis izstrādājums var būt bioloģiski bīstams. Lietojiet un likvidējiet saskaņā ar pieņemto medicīnisko praksi un 
piemērojamajiem vietējiem, valsts un federālajiem likumiem un noteikumiem.
STERILIZĀCIJA

1. Izkārtojiet instrumentus sterilizācijai paredzētajās instrumentu paplātēs tā, lai tiktu apstrādātas visas virsmas.
2. Iesaiņojiet instrumentus vai instrumentu paplāti 2 vienkārtas polipropilēna iesaiņojuma slāņos, izmantojot secīgas iesaiņošanas metodi.
3. Ievietojiet iesaiņotos instrumentus sterilizācijas iekārtā un ievērojiet tālāk norādītos validētos parametrus.

Validētie prevakuuma tvaika sterilizācijas parametri
Sterilizācijas iekārtas veids: prevakuuma
Sagatavošanas impulsi: 4
Temperatūra: 132 ºC (270 ºF)
Iedarbības laiks: 4 minūtes
Žāvēšanas laiks: 30 minūtes*

Apstiprinātie gravitācijas tvaika sterilizācijas parametri
Sterilizācijas iekārtas veids: gravitācijas
Temperatūra: 121 ºC (250 ºF)
Iedarbības laiks: 30 minūtes
Žāvēšanas laiks: 30 minūtes*

* Žāvēšanas laiki tika validēti, izmantojot 15 minūšu atvērtu durvju posmu un 30 minūšu atdzesēšanas posmu.

IZSTRĀDĀJUMS METODE CIKLS CIKLA TEMPERATŪRA IEDARBĪBAS LAIKS MIN. ŽĀVĒŠANAS LAIKS
Thompson Retractor Tvaika Prevakuuma 132 °C (270 °F) 4 minūtes 30 minūtes
Thompson Retractor Tvaika Gravitācijas 121 °C (250 °F) 30 minūtes 30 minūtes

GLABĀŠANA UN LIETOŠANA

GLABĀŠANA: sterilos, iepakotos instrumentus uzglabājiet ierobežotas piekļuves vietā, kas ir labi vēdināta, sausa un aizsargāta no piesārņotājiem.

LIETOŠANA: pirms lietošanas rūpīgi aplūkojiet sterilo instrumenta iepakojumu, lai pārliecinātos, ka ir saglabāts iepakojuma veselums.
GARANTIJA, REMONTS UN APKOPE:
Tiek garantēts, ka silikona uzmava saņemšanas brīdī ir bez materiālu un izgatavošanas defektiem. Klientu apkalpošanas un ar atgriešanas autorizāciju saistītos jautājumos sazinieties pa šo tālruni: 1-231-922-0177.
SIMBOLU SKAIDROJUMS:

Ražotājs EK pārst. CE zīme
Brīdinājumi / 

Piesardzības paziņojumi Bioloģiskie riski NELIETOT atkārtoti Nesterils
NESTERILIZĒT 

atkārtoti
Uzglabāt sausu/

sargāt no mitruma
NELIETOT, ja iepakojums 

ir bojāts

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
* Norādiet (RMA Nr.) atgrieztajiem sūtījumiem*
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+1 (231) 922-0177 (ĀRPUS ASV) 
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LATVISKI

Iesaiņotu instrumentu vai paplātes kopējais svars nedrīkst 
pārsniegt 11,4 kg (25 mārciņas). Svara pieaugums pēc 
sterilizācijas nedrīkst pārsniegt 3% no 11,4 kg (25 mārciņām).




