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Aplikátory a odstraňovače endoskopických ligačních svorek 
Uchovávejte návod na 
bezpečném místě. Před 
použitím vyčistěte a sterilizujte. 

 

  
 
 

 
 
 

 

 
Ligační svorky 

   
 

 
Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený. 

POPIS PROSTŘEDKU 
Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou jednorázové, nevstřebatelné, neaktivní implantovatelné prostředky určené 
pro použití při obecných chirurgických zákrocích vyžadujících ligaci cév nebo tkání. Svorky jsou vyrobeny z 
acetalového homopolymeru pro použití ve zdravotnictví. 

Aplikátory endoskopických ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps jsou určeny k použití jako aplikační prostředky pro 
ligační svorky Safe/Lock Ankalaps. Aplikátory endoskopických svorek jsou opakovaně použitelné nástroje, které slouží 
k ručnímu zavedení a aplikaci jedné svorky. Aplikátory nejsou kompatibilní s jiným typem ligačních svorek. 

Odstraňovače endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps jsou určeny k použití jako odstraňovací prostředky 
ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps. Odstraňovače jsou vyrobeny z nerezové oceli. 

Velikost a kompatibilitu produktu naleznete v tabulce uvedené níže. 

 



 

 

 

Svorky Velikost Barva 
Aplikátory 

endosko
pických 
svorek 

Odstraňovače 
endoskopických svorek 

Velikost 
kanyly 

AMLG6 Středně 
velká 

Zelená 101.080C 
101.038A 5/5,5 mm 

ALP6 Velká Purpurová 101.080B 

AXLY6 Extra velká Zlatá 101.080A 101.038B 10/11 mm 



INDIKACE 
Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou určeny k použití při zákrocích, které vyžadují ligaci cév nebo tkáňových 
struktur. Chirurgové by měli použít svorku o velikosti odpovídající ligované cévě nebo tkáňové struktuře tak, aby 
svorka zcela pokryla cévní nebo tkáňovou strukturu. 

Aplikátory endoskopických ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps jsou indikovány k použití jako aplikační prostředky 
pro ligační svorky Safe/Lock Ankalaps. 

Tyto aplikátory nelze používat pro jiné ligační svorky. 

Odstraňovače endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps jsou určeny k odstraňování nevstřebatelných polymerních 

ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps. 

KONTRAINDIKACE 

Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps nejsou určeny k použití jako antikoncepční prostředek k podvazu vejcovodů. 

Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou kontraindikovány k ligaci a. renalis během laparoskopických dárcovských 

nefrektomií. 

UPOZORNĚNÍ 
Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps 

• Opětovné zpracování zdravotnických prostředků určených pro jedno použití může vést ke snížení výkonnosti nebo 
ztrátě funkčnosti. Opakované použití zdravotnických prostředků určených pro jednorázové použití může vést k 
vystavení virovým, bakteriálním, plísňovým nebo prionovým patogenům. Validované metody čištění a sterilizace a 
instrukce pro opakované zpracování na původní specifikace nejsou pro tyto produkty k dispozici. Tento produkt 
není určen k čištění, dezinfekci ani resterilizaci. 

• Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou určeny k permanentní ligaci cév nebo tkáňových struktur. Pokud je 
nutné svorku odstranit, je možné k jejímu odstranění použít odstraňovač endoskopických svorek Safe/Lock 
Ankalaps. Pokud během procesu odstraňování dojde k rozlomení svorky, měl by chirurg odstranit zlomenou 
svorku z místa chirurgického zákroku. 

 

POZNÁMKA: Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou dodávány sterilizované. Nesterilizujte kazety ligačních 

svorek. Kazety ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps obsahují baryum a jsou rentgenkontrastní. 

Aplikátory a odstraňovače endoskopických ligačních svorek 

• Nástroje, které se vědomě používají u pacientů s prionovou chorobou (přenosná spongiformní encefalopatie, 
CJD, BSE atd.) nebo u pacientů s podezřením na některou z těchto nemocí není bezpečné znovu použít a musí 
být zlikvidovány podle schválených nemocničních postupů. 

• Nástroje, u nichž je podezření na kontaminaci priony, před likvidací nečistěte ani nesterilizujte, protože vložení 
těchto nástrojů do zařízení na opakované zpracování může vést ke kontaminaci jiných nástrojů a/nebo zařízení na 
opakované zpracování. 

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 

Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps 

Ligační svorky Safe/Lock Ankalaps jsou kontraindikovány k ligaci a. renalis během laparoskopických dárcovských 
nefrektomií. U postupů jiných než laparoskopická dárcovská nefrektomie doporučuje společnost Anka Sağlık 

Gereçleri  ligaci a. renalis s více než jednou svorkou na straně pacienta s minimální distální bezpečnostní zónou na a 
.renalis v délce 2 až 3 mm za distální svorkou. 

Svorku je nutné uzamknout, aby byla zajištěna správná ligace cévy nebo tkáně. Po aplikaci zkontrolujte ligované místo 
a ujistěte se, že je svorka správně uzavřená. Po ligaci je nutné zkontrolovat bezpečnost uzávěru. 

Aplikace druhé svorky na všechny ostatní cévy (vyjma a. renalis) je na uvážení chirurga. 

Polymerové ligační svorky Safe/Lock Ankalaps nejsou určeny k použití jako tkáňové značky. 

Společnost Anka Sağlık Gereçleri doporučuje, aby byl během endoskopické operace zahrnující použití svorek 
Safe/Lock Ankalaps snadno dostupný odstraňovač endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps. 

Před aplikací svorky ověřte strukturální velikost a stav cévy nebo struktury a použijte svorky správné velikosti. 
Systémy ligačních svorek mají odlišné charakteristiky uzávěru závisející od konstrukce svorky a jiných parametrů. 
Uživatel musí zvolit struktury vhodné pro aplikaci svorek a ověřit bezpečnost svorek po aplikaci a po použití jiných 
chirurgických prostředků v oblasti přímo naléhající místu aplikace. 

V sekundárních místech provádění punkce břicha může dojít k herniaci.  

Při provádění laparoskopické operace pečlivě monitorujte pacienty, zda u nich nedochází k případné plynové embolii. 



Aplikátory endoskopických ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps 
 

• Vždy před použitím zkontrolujte zarovnání čelistí aplikátoru. 

•  zavřeném stavu musí být čelisti přesně zarovnány a nesmí přečnívat. 

• Zarovnání čelistí je rozhodující pro bezpečné použití svorky. V opačném 
případě může dojít ke zranění pacienta. 

• K zajištění správné funkce je nutná řádná údržba, péče a čištění. 

 
 
 

Aplikátor NENÍ určen pro použití s operační kanylou k udržení pneumoperitonea. Při zavádění nástroje kanylou 
postupujte opatrně. NEVYVÍJEJTE boční tlak na aplikátor, protože by mohlo dojít k poškození pracovního hrotu. 

Před použitím zkontrolujte, zda není nástroj ohnutý, zlomený, popraskaný nebo opotřebovaný. Aby nedocházelo ke 
zbytečným ztrátám plynu, ujistěte se, že víčko čisticího konektoru těsně dosedá na proplachovací konektor Luer-
Lock. Pro pohodlí máte k dispozici náhradní víčko. 

Vždy zkontrolujte, zda po zavedení aplikátoru a svorky přes kanylu zůstává svorka v aplikátoru. Nepokoušejte se 
zavřít čelisti na cévě nebo anatomické struktuře bez svorky správně vložené do čelistí. Zavřením prázdných čelistí na 
cévě nebo anatomické struktuře můžete pacienta poranit. Před aplikací svorky ověřte strukturální velikost a stav cévy 
nebo struktury a použijte svorku správné velikosti. 

Otočný knoflík by měl být aktivován pouze tehdy, když jsou čelisti otevřené. V opačném případě může dojít k 
poškození aplikátoru. 

Odstraňovače endoskopických ligačních svorek Safe/Lock Ankalaps 

Vždy před použitím zkontrolujte zarovnání čelistí aplikátoru. Pokud tak neučiníte, nemusí se nohy ligační svorky 
uvolnit. Za určení adekvátního otevření ligační svorky pro bezpečné odstranění svorky z cévy nebo anatomické 
struktury je odpovědný uživatel. 

POZNÁMKA: Jakmile je svorka z cévy vyjmuta, nepokoušejte se svorku znovu použít. Měla by se použít nová svorka 
. 

Otočný knoflík by měl být aktivován pouze tehdy, když jsou čelisti otevřené. V opačném případě může dojít k 
poškození odstraňovače. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ APLIKÁTORU SVORKY 

Svorka Safe/Lock Ankalaps je obecně vhodná pro cévy a 

tkáňové struktury podle indikace. Výběr svorky pro konkrétní 

aplikace by se měl řídit rozhodnutím chirurga. 

 
Nasazení svorek a zavedení aplikátoru kanylou 

1. Svorku do aplikátoru vložíte následovně: uchopte aplikátor a opatrně vložte čelisti 
aplikátoru do otvoru kazety. Ujistěte se, že čelisti leží kolmo vůči základně kazety. Jemně 
zatlačte aplikátor přes svorku, mělo by se ozvat dvojité cvaknutí. Netlačte aplikátor do 
kazety ani na svorku. Vložení aplikátoru do kazety a vytažení z kazety musí být hladké. 

2. Vytáhněte aplikátor z kazety a ujistěte se, že čelisti aplikátoru svorku bezpečně drží. 
Výstupky svorky by měly sedět v zářezech čelistí aplikátoru (obrázek 1). Může být nutné 
kazetu při vytahování svorky přidržet. 

3. Stiskněte rukojeti aplikátoru a zaveďte čelisti aplikátoru a dřík do kanyly. Rukojeti 

aplikátoru držte pod tlakem, dokud se čelisti nedostanou ven z kanyly. 

Polohování a uzavření svorky 

4. Během aplikace otočte jediný zub svorky podle obrázku 1. Budete tak moct 

vizuálně zkontrolovat obalení ligované struktury. Umístěte svorku kolem tkáně, která 
má být ligována, a to 

tak, abyste jasně viděli zajišťovací mechanismus (obrázek 2). 

POZNÁMKA: Nedovolte, aby v zajišťovacím mechanismu svorky byla přebytečná tkáň. 
Stiskněte rukojeti aplikátoru dostatečnou silou, aby se čelisti zavřely a svorka 

uzamkla ( obrázek 3). Uvolněním tlaku na rukojeti aplikátoru umožníte, aby se 
aplikátor vrátil do zcela otevřené polohy. 

SPRÁVN
Á 
POLOHA 

ŠPATNÁ 
POLOHA 

Velikost svorky 
Rozsah 
velikosti 
cévy/tkáně 

Středně velká 3–10 mm 

Velká 5–13 mm 

Extra velká 7–16 mm 

 



NÁVOD K POUŽITÍ ODSTRAŇOVAČE SVORKY 
Vložte odstraňovač endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps do kanyly o vhodné velikosti. Svorka musí být přístupná ze strany  
závěsu, nikoli ze strany zajišťovacího mechanismu. Přistupte ke svorce na cévě a otočným knoflíkem otočte čelisti odstraňovače 
tak, aby čelisti byly přímo nad nohami svorky a v jejich rovině. Vysouvejte odstraňovač, dokud uživatel neuvidí závěs svorky 
spočívající v zadní části čelistí odstraňovače podle obrázku. 

POZNÁMKA: Závěs svorky MUSÍ spočívat v tomto kanálu, aby bylo zajištěno uvolnění nohou svorky. 

Jakmile je závěs v kanálu správně umístěn, tlačte rovnoměrně na kroužkové rukojeti odstraňovače, dokud neucítíte mírné 
cvaknutí. To znamená, že se nohy svorky uvolnily. 

Otevřením rukojetí odstraňovače se otevřou svorky na cévě. Vizuálně 

zkontrolujte, zda se svorka dostatečně otevřela, aby ji bylo možné 

odstranit. 

K odstranění svorky z místa ligace by se měly použít endoskopické kleště. 

Ujistěte se, zda je svorka stále otevřená, a vytáhněte svorku nahoru kanylou, přičemž uchopte svorku a zatlačte na ni. 

PÉČE, ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE 

Čelisti ručního aplikátoru/odstraňovače jsou jemné a mohou se snadno poškodit, stejně jako některé další komponenty 
aplikátoru/odstraňovače. Nesprávné zacházení s aplikátory/odstraňovači může mít za následek nesprávné zavedení a/nebo 
uzavření čelistí. K zajištění správné funkce je důležitá řádná péče, čištění, mazání a údržba. Před každou operací zkontrolujte, zda 
není aplikátor/odstraňovač poškozen. Věnujte zvláštní pozornost čelistem. Poškozené nebo špatně zarovnané čelisti aplikátoru 
mohou způsobit, že se svorky neuzavřou správně, aby ucpaly příslušnou strukturu. Poškozené čelisti odstraňovače nemusí umožnit 
odstranění svorky. 

Příprava v místě použití 

Ihned po použití odstraňte z nástrojů hrubou kontaminaci a udržujte nástroj vlhký pro přenos na místo zpracování. 
Před čištěním a sterilizací nepoužívejte žádné fixační prostředky ani horkou vodu (> 104 °F,> 40 °C), protože by to 
mohlo vést k fixaci zbytků a mohlo by se narušit proces čištění. 

Aplikátory a odstraňovače endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps jsou vybaveny čisticím portem, který umožňuje 
přístup do vnitřních kanálů a dutin. Uvolněte čisticí port, ale nevyjímejte víčko úplně z nástroje. Proplachujte 
odstraňovač teplou destilovanou nebo filtrovanou vodou po dobu přibližně dvou minut nebo dokud nebudou 
odstraněny viditelné hrubé nečistoty. 

Přenášení 

Během přenášení nástroje na místo zpracování uložte kontaminovaný nástroj bezpečně do uzavřené nádoby, aby 
nedošlo k poškození nástroje ani ke kontaminaci prostředí. 

POKYNY K ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCI A SUŠENÍ 

Aplikátory a odstraňovače endoskopických svorek Safe/Lock Ankalaps by měly být čištěny nezávisle podle níže 
uvedených pokynů. Čištění nástrojů je schváleno podle následujících možností: 

Pokyny k automatickému zpracování 

pro použití s alkalickými nebo 

enzymatickými čisticími 

prostředky 

Pokyny k ručnímu zpracování pro použití s enzymatickými 
čisticími prostředky 

Předběžné čištění 
• Ponechte nástroj ve vodě z vodovodu po dobu minimálně 5 minut. 
• Kartáčujte pod vodou z vodovodu, dokud nebudou odstraněny 

všechny zbytky. 
• Proplachujte distální otočný kloub a 

proximální kloub rukojeti injekční stříkačkou, 
dokud nebude oplachovací voda čirá. Čištění 

• Otevřený nástroj vložte do drátěného koše na zasouvacím 
zásobníku a zahajte proces čištění. 

• Vyplachujte po dobu 2 minut studenou vodou. 
• Vyprázdněte. 
• Myjte po dobu 5 minut při teplotě 55 °C s použitím 0,5% 

alkalického čisticího prostředku nebo při teplotě 55 °C s 
použitím 0,8%  enzymatického čisticího prostředku. 

• Vyprázdněte. 
• Neutralizujte po dobu 3 minut studenou vodou. 
• Vyprázdněte. 
• Vyplachujte nejméně 2 minuty studenou vodou. 
• Vyprázdněte. 

Poznámka: Příprava koncentrace, teploty a doby aplikace čisticího 
prostředku musí být v souladu s návodem k použití poskytnutým 
výrobcem čisticího prostředku.  
 Čisticí prostředky musí být schváleny pro použití s opakovaně 
použitelnými kovovými chirurgickými nástroji. 

Předběžné čištění 
• Ponechte nástroj ve vodě z vodovodu po dobu minimálně 5 minut. 
• Kartáčujte pod vodou z vodovodu po dobu 

přibližně 40 sekund, dokud nejsou 
viditelné žádné zbytky. 

• Proplachujte distální kloub a proximální kloub rukojeti 
stříkačkou, dokud nebude oplachovací voda čirá. Čištění 

• Umístěte přístroj do ultrazvukové lázně o teplotě 40 °C s 
0,8% enzymatickým čisticím prostředkem. 

• Provádějte sonikaci po dobu 10 minut. 
• Vyjměte nástroj a proplachujte deionizovanou vodou po dobu 

přibližně 15 sekund. 

Poznámka: Příprava koncentrace, teploty a doby aplikace čisticího 
prostředku musí být v souladu s návodem k použití poskytnutým 
výrobcem čisticího prostředku. Čisticí prostředky musí být 
schváleny pro použití s opakovaně použitelnými kovovými 
chirurgickými nástroji. 

Sušení 
Vnější části nástrojů osušte sušicím cyklem čisticího zařízení. V 
případě potřeby lze nástroje sušit ručně sterilním hadříkem, který 
nepouští vlákna. 
Na nástroje s úzkými průsvity lumen lze použít stlačený filtrovaný 
vzduch. 

Sušení 
Důkladně osušte sterilním hadříkem, který 
nepouští vlákna. Na nástroje s úzkými průsvity 
lumen lze použijte stlačený filtrovaný vzduch. 

Dezinfekce 
Společnost Anka Sağlik Gereçleri neposkytuje pokyny k 
dezinfekci, ale poskytuje pokyny ke sterilizaci. 

Dezinfekce 
Společnost Anka Sağlık Gereçleri neposkytuje pokyny k dezinfekci, 
ale 



poskytuje pokyny ke sterilizaci. 

 
 

POZNÁMKA: Odpovědnost za zajištění adekvátního čištění kartáčů mezi každým použitím nese zdravotnické zařízení. 



Funkční kontrola 

Nástroje po každém sterilizačním cyklu a před každým použitím zkontrolujte, protože se mohly poškodit během přepravy 
k zákazníkovi, během přijetí u zákazníka, během použití při předchozím zákroku nebo během čištění či sterilizace. U všech 
pohyblivých částí musí být zkontrolováno, zda nedošlo k opotřebení a musí být potvrzeno, že jsou funkční. Otevírání a 
zavírání rukojeti nástroje a výztužného šroubu musí probíhat hladce. Zkontrolujte, zda nejsou nástroje rezavé, nemají 
důlkovou korozi, praskliny nebo otřepy, zda nejsou znečištěné nebo vybledlé a zda nemají opotřebené nebo zlomené 
části. Opravte nebo vyměňte každý nástroj, který není přijatelný. 

Údržba, obsluha a manipulace s chirurgickými nástroji 

Montáž a demontáž nástroje smí provádět pouze osoby vyškolené podle školicích požadavků instituce. Aplikátor je 
nutné před každým použitím vyčistit, zkontrolovat z hlediska funkčnosti, namazat a sterilizovat. Před sterilizací 
použijte nesilikonový lubrikant rozpustný ve vodě. Nepoužívejte minerální olej, petrolej ani produkty na bázi silikonu. 
Nepoužívejte nástroj s rozbitými, popraskanými nebo opotřebovanými částmi. Nástroj používejte pouze k určenému 
účelu. Nesprávné použití nebo nesprávná manipulace mohou mít za následek poškození, které může způsobit zranění 
uživatele nebo pacienta. Pokud je nutná oprava, odešlete čisté a sterilní nástroje společnosti Anka Sağlık Gereçleri. 

Balení 

Po vyčištění a kontrole umístěte nástroj do sterilizační nádoby nebo obalu na ochranu nástroje před vlivy prostředí a 
umožnění sterilizace. Po sterilizaci by měl nástroj zůstat ve sterilizační nádobě nebo obalu z důvodu ochrany před vlivy 
prostředí a zachování sterility. 

Sterilizace 
Nástroje by měly být sterilizovány rozložené a v otevřené poloze, pokud je to možné. Zaklesnuté západky mohou 
způsobit poškození nástroje. Aby se zabránilo elektrochemickým reakcím, oddělte od sebe nástroje vyrobené z 
různých materiálů. 

Nástroje jsou schváleny ke sterilizaci podle následujících parametrů: 
 

Sterilizační 
metoda 

Konfigura
ce nástroje Teplota 

Doba 
expozice 
(minimální
) 

Doba 
schnutí 
(minimál
ní) 

PreVac Zabalený 132 °C 4 min 10 
min 

PreVac Zabalený 135 °C 3 min 10 
min 

PreVac Zabalený 134–137 °C 3 min 10 
min 

PreVac Zabalený 121 °C 30 
min 

10 
min 

Gravity Zabalený 132–135 °C 10 
min 

10 
min 

POZNÁMKA: U těchto nástrojů se nedoporučuje používat bleskovou sterilizaci. 

POZNÁMKA: Následující metody sterilizace se NEDOPORUČUJÍ, protože by mohly nástroj poškodit: sterilizace 
ethylenoxidem, sterilizace suchým teplem, kapalnými chemickými sterilizačními činidly a chemickými sterilizačními 
plyny. 

Skladování  

Nástroj musí být skladován v suchém, čistém prostředí bez chemikálií a bez prachu. Nástroj musí zůstat zabalený nebo 
uvnitř sterilizační nádoby, aby byla zachována sterilita. 

Další pokyny  

Použití metod čištění a sterilizace jiných, než jsou metody poskytnuté společností Anka Sağlık Gereçleri musí být 
zdravotnickým zařízením ověřeno pomocí vhodných validovaných laboratorních metod. 

 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 

Bezpečné pro MR 

Svorky Safe/Lock Ankalaps jsou vyrobeny z acetalového homopolymerního materiálu a jsou považovány za bezpečné 
pro MR podle současných kritérií a terminologie označování (položka bezpečná pro MR je položka, která nepředstavuje 
žádná známá rizika v žádném prostředí MRI. Termín bezpečné pro MR se používá u položek, které jsou nevodivé, 
nekovové a nemagnetické). 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O PRODUKTU 

Společnost Anka Sağlık Gereçleri vylučuje všechny záruky, s výjimkou příslušné standardní záruky společnosti Anka 

Sağlık Gereçleri, ať už vyjádřené nebo implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti nebo 
vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Anka Sağlık Gereçleri nenese odpovědnost za žádné náhodné nebo 
následné ztráty, poškození nebo výdaje, přímo nebo nepřímo vyplývající z použití tohoto produktu, s výjimkou 
specifikovaného určeného použití. Společnost Anka Sağlık Gereçleri nepřebírá ani neopravňuje žádnou osobu k 



převzetí jiné nebo dodatečné odpovědnosti ani odpovědnosti v souvislosti s těmito produkty. 



ZÁRUKA NA ENDOSKOPICKÝ CHIRURGICKÝ APLIKÁTOR 

Na endoskopické aplikátory Safe/Lock Ankalaps se vztahuje dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování a 
desetiletá služba oprav na zarovnání a renovaci hrotů, pokud jsou aplikátory používány tak, jak je zamýšleno pro 
aplikaci svorek Safe/Lock Ankalaps a pokud nebyly opravovány neoprávněnými osobami. 

OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST 

Ihned po každém úplném sterilizačním cyklu by měl být nástroj před použitím zkontrolován. Mělo by se zkontrolovat, 
zda nástroje nevykazují známky rzi, prasklin, důlkové koroze, rozlomení, znečištění a/nebo změny barvy, otřepy, ostré 
hrany nebo výčnělky a rovněž další známky vad. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby dřík nástroje byl kolmo k 
víčku nástroje. Nástroje, u nichž byly shledány známky výše uvedených vad nejsou pro použití u pacientů bezpečné a 
měly by být okamžitě zlikvidovány. 

 
 

 

POPIS ENDOSKOPICKÝCH LIGAČNÍCH SVOREK SAFE/LOCK ANKALAPS V PŘÍBALOVÉM 
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 STERILIZOVÁNO ETYLÉNOXIDEM 
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NERESTERILIZUJTE 
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NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ 
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VÝROBCE 
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NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE OBAL OTEVŘENÝ NEBO POŠKOZENÝ. 
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UCHOVÁVEJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ. 
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CCHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM SVĚTLEM. 
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MEZNÍ TEPLOTA 
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MEZNÍ HODNOTA VLHKOSTI 
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PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. 
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BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 
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UPOZORNĚNÍ: 
Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto prostředku na lékaře 

nebo objednávku lékaře. 
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