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NÁVOD K POUŽITÍ  

Hroty elektrod TissueSeal ®    sterilní, na jedno použití               0123 

REF 830-000, 830-001, 830-010, 830-011 

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 93/42 EEC o zdravotnických prostředcích. 

 

1. Zamýšlené použití 

Špičky elektrod na jedno použití jsou určeny pro bipolární "ligační" proces. 
 
Jsou určeny k použití výhradně ve spojení s ligačním programem generátorů BOWA ARC a základním 
nástrojem BOWA REF 760-0xx TissueSeal®. 
 
Maximální povolené napětí je 200Vp. 
 
Nepoužívejte elektrodové špičky na jedno použití, pokud by podle názoru zkušeného lékaře nebo 
podle aktuální odborné literatury takové použití způsobilo ohrožení pacienta například z důvodu jeho 
celkového stavu. 
 

2. Použití 

a) Při vyjímání produktu z obalu používejte aseptické techniky. 

b) Umístěte hroty elektrod na jedno použití na základní přístroj REF 760-0xx. 

     Přečtěte si návod k použití základního nástroje REF 760-0xx TissueSeal®. 

 

3. Bezpečnostní informace 

a) Produkt již nebude sterilní, pokud je obal otevřený nebo poškozený. Nesterilizujte znovu! 

b) Produkt je určen k jednorázovému použití a nelze jej znovu sterilizovat. Při autoklávování se                                                      

barevný indikátor tepelně poškodí, zdeformuje tak, že ztratí svoji funkci. Vadné díly se nesmí 

používat. 

c) Nepoužívejte výrobek, pokud byla překročena doba použitelnosti. 

d) Viz návod k použití základního nástroje REF 760-0xx TissueSeal®. 

e) Přečtěte si prosím návod k použití generátorů BOWA ARC s ligačním softwarem a obecné 

informace o elektrochirurgických operacích. 

f) Před použitím produkt zkontrolujte, zda není poškozený. Vadné výrobky se nesmí používat. 

 

4. Skladování 

Teplota: -20 ° C - + 50 ° C; relativní vlhkost: 0 - 75%, nekondenzující; tlak vzduchu: 500 - 1600 hPa 
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Při skladování chraňte výrobky před přímým slunečním zářením. Před použitím se doporučuje 

výrobky skladovat v původním obalu. 

. 

5. Likvidace 

Zdravotnické prostředky, obalový materiál a příslušenství vždy likvidujte v souladu s platnými 

národními předpisy a zákony. 

 

Symboly na štítku 

  na jedno použití 

 dodržujte instrukce v návodu k použití 

 datum výroby 

 datum spotřeby 

 výrobce 


