Tilaustiedot (toimitetaan steriilinä)
202-1403 Leeds-Punch
Kuvaus
Leeds-Punch-lävistäjä koostuu
kertakäyttöisestä kädessä pidettävästä
välineestä, jossa on terävä kärki ja lävistäjän
ohjain/päätytulppa. Yhdessä näiden avulla
kudoksen vahvikepaikkoihin tehdään aukkoja,
jotta ompeleet voidaan viedä helposti
materiaalin läpi.
Materiaalitiedot
Leeds-Punch-lävistäjän valmistusmateriaalit
ovat Pocan ja ruostumaton teräs (ASTM
F899), jotka ovat biologisesti yhteensopivia
standardin ISO 10993-1 mukaisesti ja
soveltuvat käyttötarkoitukseensa.

2. Aseta kudoksen vahvikepaikka siten, että
halutun aukon kohta on lävistäjän
ohjaimen yläpinnassa olevan reiän päällä.
3. Työnnä Leeds-Punch-lävistäjän kärki
paikan läpi lävistäjän ohjaimessa olevaan
reikään.
4. Jos lisäreiät ovat tarpeen, toista
toimenpide.
5. Hävitä kaikki Leeds-Punch-välineen osat.
6. Noudata asianmukaista kirurgista
tekniikkaa paikan implantoinnissa.
Lisätietoja on saatavana Neoligaments
myyntiosastolta tai verkkosivulta
www.neoligaments.com.

Käyttötarkoitus
Leeds-Punch-lävistäjä on tarkoitettu aukkojen
tekemiseen kudoksen vahvikepaikkoihin
laajentamalla neulosta implantoinnin
helpottamiseksi.

Leeds-Punch

Käyttöaiheet
Leeds-Punch-lävistäjä on indikoitu potilaille,
jotka tarvitsevat kudoksen vahvikepaikkoja.

Käyttöohjeet

Kaikki oikeudet pidätetään. © Neoligaments™
2017. Maailmanlaajuisia patentte ja
patenttihakemuksia on jätetty. Xiros ja
Neoligaments ovat Xiros-yhtiön
tavaramerkkejä.

Vasta-aiheet
Leeds-Punch-lävistäjä on tarkoitettu
käytettäväksi kudoksen vahvikepaikkojen
kanssa, eikä sitä saa käyttää suorassa
kosketuksessa potilaaseen.
Varoitukset



Laite toimitetaan steriilinä, ja sen steriiliys
säilyy, mikäli pakkaus on ehjä ja
avaamaton. Säilytetään normaaleissa
olosuhteissa. EI SAA STERILOIDA
UUDELLEEN.



Laite on ainoastaan kertakäyttöinen, eikä
se sovellu välinehuollettavaksi, mikä voisi
aiheuttaa risti-infektion ja toimintakyvyn
menettämisen muiden riskien ohella. Älä
käytä laitetta viimeisen käyttöpäivän
jälkeen. Hävitä kaikki avatut,
käyttämättömät tuotteet.



Kirurgin on perehdyttävä tarkasti näihin
ohjeisiin ja suositeltuun kirurgiseen
toimenpiteeseen ennen laitteen käyttöä.



Yleiset potilaiden valintaa ja leikkaavan
lääkärin harkintaa koskevat periaatteet
ovat voimassa.



Välineessä on terävä kärki.
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Tarkasta laite, pakkaus ja etiketti ennen
käyttöä, äläkä käytä laitetta, jos se on
vahingoittunut. Jos pakkaus on avattu tai
siihen on tehty muutoksia, ota yhteys
Neoligaments myyntiosastoon.
Kouluttamaton tai asiantuntematon
henkilöstö ei saa käyttää välinettä.
Välinettä ei saa käyttää muussa kuin sen
käyttötarkoituksen mukaisessa
toimenpiteessä.
Välttääksesi välineen vahingoittumisen
älä kohdista siihen iskuja tai liiallista
voimaa; älä myöskään käytä sitä luun
käsittelyyn.
Käytä aseptista tekniikkaa koko
toimenpiteen ajan.

Käyttöohjeet
1. Irrota lävistäjän ohjain/päätytulppa
välineestä.
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Neoligaments™-pakkauksessa
mahdollisesti käytettävien symboleiden
selitykset
Älä käytä, jos pakkaus on
vaurioitunut
Ei saa käyttää uudelleen
Tutustu käyttöohjeisiin
Eränumero
Ei saa steriloida uudelleen
Luettelonumero
Steriloitu säteilyttämällä
Viimeinen käyttöpäivä
Valmistaja
Varoitus
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