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Návod k použití endoskopického 

stapleru AEON™ 

 PŘED POUŽITÍM PROSTŘEDKU SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ 

INFORMACE. 

 
Návod k použití je také k dispozici na stránkách www.lexington-med.com/IFU 

POZNÁMKA: Tento návod k použití je navržen jako pomůcka pro tento produkt – nejedná 

se o chirurgickou techniku. 

 
VAROVÁNÍ: Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je 

určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. 

NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K 

OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. 

VAROVÁNÍ: Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je 

určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. 

NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. 

NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. Opakované použití, zpracování k 

opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit integritu prostředku a vést k 

poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta. 

POPIS PROSTŘEDKU 

 
Endoskopický stapler AEON™ nasadí dvě trojitě odsazené řady titanových svorek a 

současně provede transekci mezi dvěma trojitě odsazenými řadami svorek. Velikost svorek 

a délka linie závisí od zvolené barevně kódované náplně stapleru (2,0mm/45mm, 

2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/45mm, 

4,0mm/60mm a 5,0mm/60mm). Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je kompatibilní 

se všemi náplněmi endoskopického stapleru AEON™. 

 
Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ a náplně endoskopického stapleru AEON™ 

2,0mm/45mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 

4,0mm/45mm a 4,0mm/60mm jsou navrženy k zavedení přes 12mm trokar nebo větší 

nástroje s použitím konverteru. 

 
Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je při použití s náplní endoskopického stapleru 

AEON™ 5,0mm/60mm nutné zavést přes 15mm trokar. 

 
POZNÁMKA: Při použití nástroje s 5,0mm/60mm náplní je nástroj NUTNÉ zavést do 15mm 

trokaru. Trokar o menší velikosti není kompatibilní s 5,0mm/60mm náplní. 

 
Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ lze doplnit a aktivovat až 25krát během jednoho 

zákroku. 

http://www.lexington-med.com/IFU
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Tento návod k použití se týká následujících produktů: 
 
 
 

RUKOJETI 

ENDOSKOPICKÉHO 

STAPLERU 

KÓD PRODUKTU DÉLKA DŘÍKU 

 

 

AESH160 STŘEDNÍ 
(160mm) 

AESH260 DLOUHÁ (260mm) 

 
 

NÁPLNĚ 

ENDOSKOPICKÉHO 

STAPLERU 

KÓD 
PRODUKTU 

VÝŠKA 

OTEVŘENÉ 

SVORKY 

DÉLKA 

LINIE 

SVOREK 

VÝŠKA 

UZAVŘENÉ 

SVORKY 
 

 

AESR45G 2,0mm 45mm 0,75mm 

AESC45G 2,0mm 45mm 0,75mm 

AESR45T 2,5mm 45mm 1,0mm 

AESC45T 2,5mm 45mm 1,0mm 

AESR45W 2,5mm 45mm 1,0mm 

AESC45W 2,5mm 45mm 1,0mm 

AESR60T 2,5mm 60mm 1,0mm 

AESR60W 2,5mm 60mm 1,0mm 

AESR45R 3,25mm 45mm 1,5mm 

AESC45R 3,25mm 45mm 1,5mm 

AESR60R 3,25mm 60mm 1,5mm 

AESR45P 4,0mm 45mm 1,8mm 

AESC45P 4,0mm 45mm 1,8mm 

AESR60P 4,0mm 60mm 1,8mm 

AESR60B 5,0mm 60mm 2,2mm 

 
 
 
 

 

INDIKACE 

Endoskopický AEON™ stapler lze používat v obecné, břišní, gynekologické, pediatrické a 

hrudní operativě k resekci, transekci nebo vytváření anastomóz. 

POZNÁMKA: Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je kompatibilní s náplněmi 

endoskopického stapleru AEON™ 2,0mm/45mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 

3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/45mm, 4,0mm/60mm, a 5,0mm/60mm. 

POZNÁMKA: Rukojeti endoskopického stapleru AEON™ jsou také kompatibilní s 

následujícími náplněmi stapleru Medtronic Covidien: 
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030416 Endo GIA™ univerzální rovná 30 - 2.0 plnicí jednotka - šedá  

030418 Endo GIA™ univerzální rovná 30 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030419 Endo GIA™ univerzální rovná 30 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030426 Endo GIA™ univerzální rovná 45 - 2.0 plnicí jednotka - šedá  

030425 Endo GIA™ univerzální rovná 45 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030422 Endo GIA™ univerzální rovná 45 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030423 Endo GIA™ univerzální rovná 45 - 4.8 plnicí jednotka - zelená  

030412 Endo GIA™ univerzální rovná 60 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030414 Endo GIA™ univerzální rovná 60 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030415 Endo GIA™ univerzální rovná 60 - 4.8 plnicí jednotka - zelená  

030450 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 30 - 2.0 plnicí jednotka - šedá  

030451 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 30 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030452 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 30 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030453 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 45 - 2.0 plnicí jednotka - šedá  

030454 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 45 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030455 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 45 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030456 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 45 - 4.8 plnicí jednotka - zelená  

030457 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 60 - 2.5 plnicí jednotka - bílá  

030458 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 60 - 3.5 plnicí jednotka - modrá  

030459 Endo GIA™ Universal Roticulator™ 60 - 4.8 plnicí jednotka - zelená 

EGIA30AV* Endo GIA™ 30 mm kloubová cévní náplň – šedá  

EGIA45AV Endo GIA™ 45 mm kloubová cévní plnicí jednotka - šedá 

EGIA45AXT Endo GIA™ 45 mm kloubová extra-hrubá náplň s technologií Tri-
Staple™, černá 
EGIA60AXT Endo GIA™ 60 mm kloubová extra-hrubá náplň s technologií Tri-
Staple™, černá 
EGIA30AVM Endo GIA™ 30 mm kloubová cévní/střední náplň s technologií Tri-
Staple™, hnědá 
EGIA30AMT Endo GIA™ 30 mm kloubová střední/hrubá náplň s technologií Tri-
Staple™, purpurová 
EGIA30CTAVM Endo GIA™ 30 mm kloubová cévní/střední náplň se zahnutou 
špičkou s technologií Tri-Staple™, hnědá 
EGIA45CTAV Endo GIA™ 45 mm kloubová cévní náplň se zahnutou špičkou šedá 
EGIA30CTAVM Endo GIA™ 30 mm kloubová cévní/střední náplň se zahnutou 
špičkou s technologií Tri-Staple™ hnědá 
EGIA45CTAVM Endo GIA™ 45 mm kloubová cévní/střední náplň se zahnutou 
špičkou s technologií Tri-Staple™, hnědá 
EGIA60CTAVM Endo GIA™ 60 mm kloubová cévní/střední náplň se zahnutou 
špičkou s technologií Tri-Staple™, hnědá 
EGIA45CTAMT Endo GIA™ 45 mm kloubová střední/hrubá náplň se zahnutou 
špičkou s technologií Tri-Staple™, purpurová 
EGIA60CTAMT Endo GIA™ 60 mm kloubová střední/hrubá náplň se zahnutou 

špičkou s technologií Tri-Staple™, purpurová 
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EGIA45AMT Endo GIA™ 45 mm kloubová střední/hrubá plnicí jednotka purpurová 

EGIA60AMT Endo GIA™ 60 mm kloubová střední/hrubá plnicí jednotka purpurová 

EGIA45AVM Endo GIA™ 45 mm kloubová cévní/střední plnicí jednotka hnědá 

EGIA60AVM Endo GIA™ 60 mm kloubová cévní/střední plnicí jednotka hnědá 

 
POZNÁMKA: Náplně do endoskopického stapleru AEON™ 2,0mm/45mm, 

2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/45mm, 

4,0mm/60mm a 5,0mm/60mm jsou také kompatibilní s následujícími rukojeťmi stapleru 

Medtronic Covidien: 

 
EGIAUSHORT Endo GIA™ Ultra univerzální krátký stapler 

EGIAUSTND Endo GIA™ Ultra univerzální standard 

EGIAUXL Endo GIA™ Ultra generace XL 

030403 GIA™ univerzální stapler 

030449 Endo GIA™ univerzální stapler 

EGIAUNIVXL Endo GIA™ univerzální XL stapler 

SIGPHANDLE Signia™ rukojeť svorkovacího systému a lineární adaptér 

SIGADAPTXL Signia™ XL 

POZNÁMKA: Náplň endoskopického stapleru AEON™ 4,0mm/60mm je kompatibilní s 

biologicky vstřebatelnou výztuží linie svorek Gore® SeamGuard® model 1BSGTRI60P a 

vstřebatelnou polyglykolátovou krycí vrstvou Gunze NEOVEIL™ model NV-ET-M60A-2. 

Náplň endoskopického stapleru AEON™ 5,0mm/60mm je kompatibilní se vstřebatelnou 

polyglykolátovou krycí vrstvou Gunze NEOVEIL™ model NV-ET-M60E-2. 

VAROVÁNÍ: Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je 

určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. 

NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K 

OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. 

VAROVÁNÍ: Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je 

určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. 

NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. 

 NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. Opakované použití, zpracování k 

opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit integritu prostředku a vést k 

poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta. 

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které 

chcete protnout a svorkovat. Neúmyslná transekce tkáně může vést k poranění, 

onemocnění nebo úmrtí pacienta. 
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KONTRAINDIKACE 

1) Endoskopický stapler AEON™ je kontraindikován k použití na srdci, centrálním 

oběhovém systému nebo centrálním nervovém systému. 

2) Nepoužívejte 2,0mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, 

které se komprimují na tloušťku méně než 0,75 mm, ani tkání, které nelze bez problémů 

komprimovat na tloušťku 0,75 mm. 

3) Nepoužívejte 2,5 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných 

tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,0 mm, ani tkání, které nelze bez 

problémů komprimovat na tloušťku 1,0 mm. 

4) Nepoužívejte 3,25 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných 

tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,5 mm, ani tkání, které nelze bez 

problémů komprimovat na tloušťku 1,5 mm. 

5) Nepoužívejte 4,0 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných 

tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,8 mm, ani tkání, které nelze bez 

problémů komprimovat na tloušťku 1,8 mm. 

6) Nepoužívejte 5,0 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných 

tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 2,2 mm, ani tkání, které nelze bez 

problémů komprimovat na tloušťku 2,2 mm. 

7) Endoskopický stapler AEON™ nepoužívejte u žádných tkání, kterých komprese může 

vést k destrukci (např. játra nebo slezina). 

8) Nepoužívejte endoskopický stapler AEON™ v situacích, kdy hemostázu nelze po aplikaci 

vizuálně verifikovat. 

VAROVÁNÍ 

1) Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ 

K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE 

OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU 

POUŽITÍ. 

2) Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ 

K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE 

OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU 

POUŽITÍ. Před přiložením stapleru zkontrolujte tloušťku tkáně. Příliš hrubá nebo tenká 

tkáň může způsobit nepřijatelné natvarování svorky. 

3) Stapler protne a zasvorkuje jakoukoli tkáň, cévu či jinou strukturu mezi čelistmi. 

Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které chcete protnout a 

svorkovat. 

4) Ujistěte se, že tkáň nepřesahuje tkáňovou zarážku proximálně. Tkáň vtlačená do nástroje 

proximálně od tkáňové zarážky může být protnutá bez zasvorkování. 

5) Před uzavřením čelistí a aktivací se ujistěte, že se do čelistí stapleru nedostaly žádné 

překážky jako např. svorky. Aplikace svorek přes obstrukci může vést k inkompletní 

transekci a/nebo nesprávnému tvarování svorek. 

Ujistěte se, že byla náplň stapleru zcela aplikována. Pokud nebude náplň stapleru zcela 

aplikována, řez nebude kompletní a/nebo nebudou svorky zcela natvarovány, co může 

vést k inadekvátní hemostáze a/nebo netěsnosti. Pokud však během aktivace pocítíte 
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neobvykle vysoký odpor, zvažte zastavení postupu a vytažení náplně stapleru. Neobvykle 

vysoký odpor může být důsledkem příliš velké tloušťky tkáně nebo obstrukce mezi 

čelistmi. 

6) Po aktivaci stapleru vždy zkontrolujte linii svorek a okolní pole (hemostázu nebo 

netěsnost). Menší krvácení nebo netěsnost lze vyřešit elektrokauterem nebo manuálními 

stehy. 

7) Endoskopické zákroky používající tento prostředek smí provádět výhradně lékaři s 

adekvátním zaškolením v endoskopických chirurgických technikách. 

8) Elektrochirurgické a laserové zákroky spojené s použitím tohoto prostředku smí provádět 

pouze lékaři s adekvátním zaškolením v těchto technikách. Zkontrolujte kompatibilitu 

všech nástrojů a příslušenství používaných v tomto zákroku a ověřte, jestli není narušena 

elektrická izolace či uzemnění. 

9) Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ 

K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává 

STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ 

ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. 

NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. Opakované použití, i po 

resterilizaci, může být spojeno s rizikem kontaminace a vést u pacienta k infekci. 

Opakované použití, zpracování k opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit 

integritu prostředku a vést k poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1) Předoperační radioterapie může vést ke změnám tloušťky nebo složení tkáně. Při 

výběru velikosti svorek je nutné zvážit případné zákroky/ošetření před operací. 

2) Žádné tkáně přesahující linii řezu nebudou protnuty. Tkáň ležící proximálně od zarážky 

tkáně na náplni stapleru může způsobit poruchu stapleru. 

3) Před použitím stapleru u velkých cév zkontrolujte, že byla zajištěna proximální a distální 

kontrola. 

4) Při použití výztuže vždy započtěte při výběru správné náplně stapleru kombinovanou 

tloušťku tkáně i materiálu výztuže. 

5) Nepřekračujte limit 25 aplikací pro jednu rukojeť stapleru během jednoho zákroku. 

Překročení limitu aplikací rukojeti stapleru může vést k poruše prostředku. 

6) Nepoužívejte stapler na ischemické či nekrotické tkáni. 
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SCHÉMA RUKOJETI STAPLERU: 
 

SCHÉMA NÁPLNĚ STAPLERU: 
 

NÁVRATOVÉ 
TAŽNÉ PRVKY 

KLOUBOVÁ 
RUKOJEŤ 

KOLÍK 

DŘÍK 

VYPRAZDŇOVACÍ 
TLAČÍTKO 

BEZPEČNOSTNÍ 
TLAČÍTKO 

SPOUŠŤ 

KOVADLINKA  TKÁŇOVÁ 
ZARÁŽKA  

LINIE ŘEZU  

KRYT SVORKY  
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POKYNY PRO PLNĚNÍ 

VAROVÁNÍ: Zvolte náplň stapleru s velikostí svorek vhodnou pro tloušťku tkáně. 

Příliš hrubá nebo tenká tkáň může způsobit nepřijatelné natvarování svorky. Při 

použití výztuže vždy započtěte při výběru správné náplně stapleru kombinovanou 

tloušťku tkáně i materiálu výztuže. 

POZNÁMKA: Nepokoušejte se odstranit žlutý přepravní klín z náplně stapleru, dokud 

nebude náplň stapleru vložena do rukojeti stapleru. Odstranění přepravního klínu z náplně 

stapleru před vložením náplně stapleru do rukojeti stapleru může vést k poruše prostředku. 

POZNÁMKA: Před použitím odstraňte případnou ochrannou přepravní krytku z konce 

rukojeti stapleru. 

1) Náplň stapleru je balena v otevřené pozici – nepokoušejte se zavírat čelisti náplně 

stapleru. 

2) Odstraňte případnou ochrannou přepravní krytku z distálního konce rukojeti stapleru. 

3) Ujistěte se, že návratové tažné prvky na prostředku jsou plně zatažené do proximální 

pozice a že je artikulační rukojeť vystředěna na prostředku. 

4) Při vkládání náplně stapleru nejdříve zarovnejte plnicí šipku na distálním konci rukojeti 

stapleru s plnicí šipkou na proximálním konci náplně stapleru. 

5) Po zarovnání plnicích šipek vložte náplň stapleru po kolíku přes distální konec rukojeti 

stapleru. 

6) Otočením náplně stapleru ve směru hodinových ručiček přibližně o 45° ji zajistěte na 
místě. 

POZNÁMKA: Před zavřením čelistí náplně stapleru odstraňte žlutý přepravní klín. 

7) Před kontrolou správného vložení a zavedení prostředku do trokaru odstraňte žlutý 

přepravní klín z náplně stapleru. 

8) Zkontrolujte správné naplnění stisknutím spouště na rukojeti stapleru až na doraz, čímž 

se zavřou čelisti. Zatáhněte návratové tažné prvky a zkontrolujte, že se čelisti stapleru 

plně otevřely. 

POKYNY K VYPRÁZDNĚNÍ 

1) Pokud chcete vytáhnout náplň stapleru z rukojeti stapleru, je nutné návratové tažné prvky 

na rukojeti stapleru zcela zatáhnout do proximální pozice a kloubová rukojeť musí být 

vycentrovaná na prostředku. 

2) Náplň stapleru vytáhnete aktivací vyprazdňovacího tlačítka na distálním konci rukojeti 

stapleru (posuňte jej proximálně). 

3) Držte vyprazdňovací tlačítko v proximální pozici, otočte náplň stapleru přibližně o 45° a 

tahem distálně ji odpojte od rukojeti stapleru. 

4) Uvolněte vyprazdňovací tlačítko. 

POKYNY K POUŽITÍ 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou čelisti stapleru uzavřeny, než zavedete stapler do trokaru. 

1) Stiskněte spoušť rukojeti stapleru až na doraz a zavřete tak čelisti před vložením do 
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trokaru. 

2) Zaveďte stapler do trokaru o odpovídající velikosti a otevřete čelisti stapleru potažením 

návratových tažných prvků na doraz do proximální polohy. 

POZNÁMKA: Za distálním koncem trokaru musí být vidět celou kovadlinku stapleru, než 

otevřete čelisti náplně v tělní dutině. 

POZNÁMKA: Nestláčejte spoušť rukojeti stapleru za současného vytahování zpětných 
tažných prvků. 

Dřík rukojeti endoskopického stapleru AEON™ lze otáčet o 360° v kterémkoli směru a 

umožňuje otočit čelisti náplně stapleru do přednastavených pozic přibližně 22° a 45° v 

kterémkoli směru doleva nebo doprava pomocí kloubové rukojeti. 

3) Nasaďte čelisti náplně stapleru na tkáň, kde chcete provést transekci. Prostředek 

neprotne tkáň za linií řezu označenou na obou stranách čelistí. U tkání překračujících 

délku linie svorek (30 mm, 45 mm nebo 60 mm) může být nutná aplikace více než jedné 

náplně stapleru. U náplní stapleru se zahnutou špičkou aplikujte svorky pouze na 

struktury, které nepřesahují linii řezu. 

4) Zavřete čelisti prostředku přes tkáň, kde chcete provést transekci, aktivací spouště 

rukojeti stapleru až na doraz. Polohu čelistí lze v případě potřeby upravit potažením 

návratových tažných prvků proximálně: čelisti se otevřou, budete moct provést úpravu a 

opětovným stisknutím spouště čelisti zavřete. 

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které 

chcete protnout a svorkovat. Neúmyslná transekce tkáně může vést k poranění, 

onemocnění nebo úmrtí pacienta. 

VAROVÁNÍ: Před aplikací se ujistěte, že se do čelistí stapleru nedostaly žádné 

překážky jako např. svorky. Aplikace svorek přes obstrukci může vést k inkompletní 

transekci a/nebo nesprávnému tvarování svorek. 

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že tkáň nepřesahuje tkáňovou zarážku proximálně. Tkáň 

vtlačená do nástroje proximálně od tkáňové zarážky může být protnutá bez 

zasvorkování. 

UPOZORNĚNÍ: Žádné tkáně přesahující linii řezu nebudou protnuty. Tkáň ležící 

proximálně od zarážky tkáně (na náplni) může způsobit poruchu stapleru. 

5) Po uzavření čelistí přes tkáň, kde chcete provést transekci, je nutné aktivovat 

bezpečnostní tlačítko stisknutím z kterékoli strany rukojeti stapleru před aplikací. Před 

aktivací počkejte, dokud se tkáň adekvátně nestlačí (přibližně 15 sekund po uzavření 

svorek). 

6) Po aktivací bezpečnostního tlačítka se prostředek aktivuje potažením za spoušť: zahájí 

se transekce tkáně za současného tvarování svorek. Opakovaně stláčejte spoušť, dokud 

kryt svorek náplně stapleru nedosáhne distální konec čelistí a rukojeť stapleru se 

neuzamkne. Počet opakovaných stisknutí závisí od délky linie svorek náplně stapleru (30 

mm, 45 mm nebo 60 mm). 
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VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že byla náplň stapleru zcela aplikována. Pokud nebude náplň 

stapleru zcela aplikována, řez nebude kompletní a/nebo nebudou svorky zcela 

natvarovány, co může vést k inadekvátní hemostáze a/nebo netěsnosti. 

POZNÁMKA: Bezpečnostní blokování brání dvojnásobné aktivaci prázdné náplně 

stapleru. Nepokoušejte se potlačit bezpečnostní blokování, takový postup povede k poruše 

prostředku. 

7) Po plné aktivaci prostředku otevřete čelisti úplným vytažením návratových tažných prvků 

zpět do proximální polohy. Jemně vytáhněte prostředek z tkáně a zkontrolujte hemostázu 

v linii svorek. 

8) Po vytažení prostředku z tkáně zavřete čelisti stapleru jednorázovým stisknutím spouště 

až na doraz a přede vytažením prostředku z tělní dutiny vycentrujte kloubní rukojeť. 

9) Vytáhněte prostředek z tělní dutiny a vyberte náplň stapleru. 

10) Zlikvidujte použité nástroje v souladu s požadavky na likvidaci zdravotního a biologického 

odpadu pro koncové uživatele. 

POZNÁMKA: Kloubní rukojeť musí být před vytažením stapleru z trokaru vycentrovaná. 

Při použití rukojeti stapleru s přepínačem „Jednoduchý/hrubý režim“: 

• Přepínač „Jednoduchý/hrubý režim“ na straně rukojeti stapleru umožňuje uživateli 

měnit těžiště spouště rukojeti, co umožňuje aktivovat prostředek menší silou. 

• Přepínač „Jednoduchý/hrubý režim“ lze aktivovat po zachycení prostředku nebo v 

jakékoli pozici aktivačního stisknutí náplně. 

• Pokud prostředek uvolníte a upravíte jeho polohu, přepínač se vrátí do 

„Normálního/standardního režimu“ a je nutné jej znovu aktivovat. 

• Přepínač se automaticky vrátí do „Normálního/standardního režimu“ po zatažení 

návratových tažných prvků. 

• POZNÁMKA: Pokud se přepínač automaticky po zatažení neresetuje, přestaňte 

rukojeť používat, hrozí porucha prostředku. 

• POZNÁMKA: Nesnažte se přepnout z „Jednoduchého/hrubého režimu“ do 

„Normálního/standardního režimu“ během aktivace prostředku, hrozí jeho porucha. 
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VAROVÁNÍ: Po aktivaci stapleru vždy zkontrolujte linii svorek a okolní pole 

(hemostázu nebo netěsnost). Menší krvácení nebo netěsnost lze vyřešit 

elektrokauterem nebo manuálními stehy. 

UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte limit 25 aplikací pro jednu rukojeť stapleru během 

jednoho zákroku. Překročení limitu aplikací rukojeti stapleru může vést k poruše 

prostředku. 

UCHOVÁVEJTE PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ. ZABRAŇTE DLOUHODOBÉ EXPOZICI 

ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM. 
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Tento prostředek je určen k prodeji lékařem nebo na objednávku lékaře. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Výrobce:  

Lexington Medical, Inc. 

11 Executive Park Dr. 

Billerica, MA 01862 USA 

+1.617.209.9817 

 
Advena Ltd. 

Tower Business Center 

2nd Flr., Tower Street 

Swatar, BKR 4013 Malta 

 

©2017 LEXINGTON MEDICAL, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 

Návod k použití, štítek P/N 900298 Rev-H 

UCHOVÁVEJTE PŘI 
POKOJOVÉ TEPLOTĚ 
 

K POUŽITÍ 
POUZE U 
JEDNOHO 
PACIENTA 

NERESTERILIZOVAT 

NEOBSAHU
JE LATEX 

NEPOUŽÍVEJTE, 
POKUD JE 
BALENÍ 
POŠKOZENO 

PROSTUDUJTE SI 
NÁVOD K POUŽITÍ 

UDRŽUJ-
TE V 
SUCHU 

STERILNÍ 


