
Silikonski tulec
POMEMBNE INFORMACIJE ZA UPORABO SILIKONSKIH TULCEV DRUŽBE THOMPSON 
Navodila za uporabo (IFU) so namenjena zdravstvenemu osebju kot pomoč pri varnem rokovanju in učinkoviti sterilizaciji silikonskega tulca družbe Thompson Surgical Instruments, Inc.
SILIKONSKI TULEC JE IZDELEK ZA ENKRATNO UPORABO.  Vsi izdelki Thompson Retractor in dodatki so brez lateksa.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA UPORABO SILIKONSKIH TULCEV DRUŽBE THOMPSON

PRED UPORABO PREBERITE
Neupoštevanje teh navodil lahko privede do neuporabnosti pripomočka in razveljavitve garancije za izdelek.
PREDVIDENA UPORABA: 
Silikonski tulec je namenjen za uporabo z retraktorji družbe Thompson Surgical Instruments, kot je navedeno v katalogih in brošurah.  Silikonski tulec je oblikovan tako, da se prilega obodu lopatic retraktorja, kar 
zagotavlja nežno razpiranje mehkega tkiva z lopaticami retraktorja.  

Silikonski tulci ob dobavi niso sterilni. Pred uporabo je treba silikonske tulce pregledati, očistiti in sterilizirati.

KONTRAINDIKACIJE:
Niso znane.  
OMEJITVE PRI PRIPRAVI NA PONOVNO UPORABO:
Silikonski tulec je izdelek za enkratno uporabo in ga ne smete resterilizirati.
OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI:

OZO (Osebna zaščitna oprema): V skladu z bolnišničnim protokolom jo je treba nositi pri rokovanju ali uporabi kontaminiranih (ali potencialno kontaminiranih) instrumentov.

Ne uporabljajte ponovno, silikonski tulec je izdelek za enkratno uporabo.

Ne resterilizirajte, silikonski tulec je izdelek za enkratno uporabo in ga ne smete resterilizirati.

1. Pred uporabo morajo biti zdravstveni delavci seznanjeni s celotnim podpornim gradivom in z videoposnetki za izvajanje posegov s tem pripomočkom. 
2. Na rezultate posega lahko vpliva več spremenljivk, kot so bolnikova anatomija, patologija in kirurške tehnike.  Za izbiro bolnika, izdelka in postopka je odgovoren zdravstveni delavec. 
3. Ne razpirajte prekomerno. Tkivo razprite samo toliko, da zagotovite ustrezno izpostavljenost in dostop. 
4. Če je silikonski tulec videti poškodovan ali strgan, ga ne uporabite.
5. Silikonskega tulca ne prebadajte/režite in vivo ali ko popolnoma obdaja odprto lopatico.
6. Izdelki niso sterilni in jih je treba pred uporabo očistiti in sterilizirati. 
7. Silikonski tulci Thompson so namenjeni za uporabo samo z drugimi izdelki Thompson Retractor. 
8. Uporaba silikonskega tulca za kateri koli namen, ki ni opisan tukaj in v ustreznih uporabniških priročnikih pripomočka, lahko povzroči okvaro pripomočka, ki lahko privede do hude poškodbe ali smrti pacienta. 
9. Ameriški zvezni zakon omejuje prodajo tega pripomočka le zdravniku ali po njegovem naročilu. 

USTREZNA NEGA IN VZDRŽEVANJE:
Da silikonski tulec obdrži cilindrično obliko, ga med sterilizacijo ne mečkajte. Silikonski tulec je izdelan iz prosojnega silikonskega elastomera medicinske stopnje kakovosti.  Shranjuje se lahko do 5 let, kot je 
opisano v datumu poteka na oznaki silikonskega tulca. Po uporabi je lahko ta izdelek potencialna biološka nevarnost. Ravnajte in odstranjujte v skladu s sprejeto medicinsko prakso in z veljavnimi lokalnimi, 
državnimi in zveznimi zakoni in predpisi.
STERILIZACIJA

1. Instrumente razporedite v namenske pladnje za instrumente, da zagotovite, da sterilizacija doseže vse površine.
2. Instrumente ali pladenj za instrumente ovijte v 2 plasti 1-slojnega polipropilenskega ovoja s tehniko zaporednega ovijanja.
3. Ovite instrumente položite v sterilizator skladno s potrjenimi parametri, ki so navedeni spodaj.

Potrjeni parametri parne sterilizacije s predvakuumom
Vrsta sterilizatorja: predvakuumski
Impulzi za predpripravo: 4
Temperatura: 132 ºC (270 ºF)
Čas izpostavljenosti: 4 minute
Čas sušenja: 30 minut *

Potrjeni parametri parne sterilizacije z gravitacijo
Vrsta sterilizatorja: gravitacijski
Temperatura: 121 ºC (250 ºF)
Čas izpostavljenosti: 30 minut
Čas sušenja: 30 minut *

*Čas sušenja preverjen s 15-minutno fazo pri odprtih vratcih in 30-minutno fazo ohlajanja.

IZDELEK METODA CIKEL TEMPERATURA CIKLA ČAS IZPOSTAVLJENOSTI MIN. ČAS SUŠENJA
Thompson Retractor Para Predvakuumski 132 °C (270 °F) 4 minute 30 minut
Thompson Retractor Para Gravitacijski 121 °C (250 °F) 30 minut 30 minut

SHRANJEVANJE IN UPORABA

SHRANJEVANJE: Sterilne instrumente shranjujte v ovojnini na mestu z omejenim dostopom, ki je dobro prezračeno, zaščiteno pred onesnaževali in suho.

UPORABA: Pred uporabo natančno preglejte sterilno embalažo instrumenta in se prepričajte, da je embalaža neoporečna.
GARANCIJA, POPRAVILO IN SERVIS:
Silikonski tulec je ob dobavi zajamčeno brez napak v materialih in izdelavi. Za pomoč strankam in pooblastilo za vračilo pokličite: 1-231-922-0177.
LEGENDA SIMBOLOV:

Izdelovalec Zastopnik v ES Oznaka CE
Opozorila/previdnostni 

ukrepi Biološko tveganje
NE uporabite 

ponovno Nesterilno NE resterilizirajte
Shranjujte na suhem 

mestu/zaščiteno pred vlago
NE UPORABITE, če je embalaža 

poškodovana/načeta

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
*Navedite številko (RMA #) pooblastila ob vračilu blaga*

Tel. številka:  (800) 227-7543 (V ZDA)
+1 (231) 922-0177 (IZVEN ZDA) 

Številka faksa:  +1 (231) 922-0174
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SLOVENŠČINA

Skupna teža ovitih instrumentov ali pladnja ne sme presegati 
11,4 kg (25 funtov). Povečanje teže po sterilizaciji ne sme 
presegati 3 % teže 11,4 kg (25 funtov). 


