
 

 
 

OBLAST POUŽITÍ: 
 

Vaky na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® 

jsou navrženy tak, aby pomáhaly při 

odstraňování infikovaných nebo podezřelých 

tkání, orgánů a žlučníkových kamenů během 

laparoskopických výkonů. 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
 

Laparoskopické vaky na  odstranění tkání a 

orgánů by měli používat pouze zkušení operatéři. 

Pokud potřebujete referenční informace o 

technických údajích nebo kontraindikacích, 

obraťte se na společnost Anka Sağlık Gereçleri 

Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd. Şti. 

Použití vaku na odstranění tkání a orgánů 

vyžaduje použití trokaru o velikosti 5–15 mm 

nebo větší. 

Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® je 

uložen v pouzdře a před aplikací by se neměl 

otevřít. Předčasné vyjmutí vaku z pouzdra může 

způsobit poškození vaku a znefunkčnění 

nástroje. Vak nelze znovu vložit do pouzdra. 

Čísla (05–15) v referenčním čísle označují 

průměr trokaru, který se má použít. 

Tkáňové a orgánové vaky Ankalaps® by měly být 

aplikovány přes trokar nebo trokarový vstup, kde 

se umístí. Vkládají se záměrně, aby se zabránilo 

smrštění jícnu. Pokud jsou příliš velké, mohou se 

při uzavírání vaku vyskytnout problémy. 

Tento jednorázový zdravotnický prostředek nelze 

znovu použít. Instituce, lékař nebo třetí strana, 

která tento jednorázový zdravotnický prostředek 

přepracovává, regeneruje, znovu sterilizuje 

a/nebo znovu používá, musí převzít plnou 

odpovědnost za bezpečnost a účinnost 

prostředku po použití a za likvidaci 

zdravotnického odpadu podle příslušného 

postupu. Nepoužívejte prostředek, pokud je obal 

roztržený nebo poškozený. 

ŘADA H 

(XS05H-S10H-M10H-L10H-L12H-XL15H) 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
 

 

1-Ochranná kanyla 

2-Střední rukojeť 

3- Tlačný dřík 

4- Tažná rukojeť  

 
► Připravte pacienta na laparoskopický 

chirurgický zákrok pomocí doporučené techniky. 

► S použitím sterilní techniky vybalte vak na 

odstranění tkání a orgánů Ankalaps®. 

► Ochranná kanyla na odstranění tkání a 

orgánů Ankalaps® (1) Protáhněte trokarem o 

průměru 10 mm nebo větším. 

► Protlačte ochrannou kanylu (1) trokarem ve 

směru šipky, na niž dobře vidíte, abyste vložili 

vak. 

► Zatlačte na tlačný dřík (3) dopředu, aby se 

vak otevřel. Vak se otevře v břiše. 
 

 

► Uchopte odstraněnou tkáň a vložte ji do vaku. 

Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® je 

odolný a pružný a vydrží vysoké pnutí při 

odstraňování tkání, orgánů nebo kamenů. 

► Zavřete vak vytažením tlačného dříku (3). 

► Aby vak přilnul k tkáni, 

► zatahujte vak, dokud se nedotkne distálního 

konce trokaru. 

► Vytahujte trokar (spolu s pouzdrem uvnitř) z 

těla, dokud se vak nezačne uvolňovat. 

► Uchopte vak a určete nejlepší způsob, jak vak 

s tkání vyjmout. Tato metoda může vyžadovat 

samostatné odstranění kamenů nebo 

fragmentaci jazyka nebo rozšíření řezu v místě 

portu. 

ŘADA HW 
(XS05HW-S10HW-M10HW-L10HW-L12HW-XL15HW) 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 
 

1-Ochranná kanyla 2-Střední rukojeť 
3-Tlačný dřík 4-Tažný dřík 5-Skrytý nůž 6-
Smršťovací rukojeť 7-Stahovací šňůrka 
► Připravte pacienta na laparoskopický chirurgický 
zákrok pomocí doporučené techniky. 
► Sterilní technikou vybalte 

vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps®. 

► Ochranná kanyla na odstranění 
tkání a orgánů Ankalaps® (1) Protáhněte 

trokarem o průměru 10 mm nebo větším. 
► Protlačte ochrannou kanylu (1) trokarem 

ve směru šipky, na niž dobře vidíte, abyste 
vložili vak. 
► Zatlačte na tlačný dřík (3) dopředu, aby se vak 

otevřel. 
Vak se otevře v břiše. 

► Uchopte odstraněnou tkáň a vložte ji do vaku. 
Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® je 
odolný a pružný a vydrží vysoké pnutí při 
odstraňování tkání, orgánů nebo kamenů. 

 

 

► Oddělte smršťovací rukojeť (6) od tažného dříku 
(4) a uvolněte šňůrku (7). 
► Oddělte tlačný dřík (3) od kovového pásku, 
který umožňuje, aby hrdlo vaku zůstalo otevřené, 
zatažením zpět v opačném směru šipky. 
► Aby se hrdlo vaku zmáčklo, zasunujte vysouvací 
rukojeť (6), dokud se hrdlo vaku nesmrští distálně 
od trokaru. Hrdlo vaku se zavře. 
► Pomocí skrytého nože (5) odřízněte šňůrku, 
která drží smršťovací rukojeť (6). Vyjměte 
ochrannou kanylu (1) z trokaru. Vak zůstane 
zmenšený v závislosti na šňůrce. 
► Z místa, z kterého chcete vak vyjmout, táhněte 
za šňůru, kterou je vak připevněn, dokud ho 
nezačnete vytlačovat. 
► Uchopte vak a určete nejlepší způsob, jak vak s 
tkání vyjmout. Tato metoda může vyžadovat 
samostatné odstranění kamenů nebo fragmentaci 
jazyka nebo rozšíření řezu v místě portu. 
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1-Ochranná kanyla 2-Střední rukojeť 3-Tlačný 
dřík 4-Tažný dřík 5-Skrytý nůž 6-Smršťovací 
rukojeť 7-Stahovací šňůrka 

SCHÉMA POUŽITÍ VAKU NA ODSTRANĚNÍ TKÁNÍ A ORGÁNŮ ANKALAPS (ŘADA HW) 
Připravte pacienta na laparoskopický chirurgický zákrok pomocí 

doporučené techniky. Sterilní technikou vybalte vak na odstranění tkání a 

orgánů Ankalaps®. 
Ochranná kanyla pro injekční stříkačku na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® (1) Protáhněte trokarem o 
průměru 10 mm nebo větším. 
Protlačte ochrannou kanylu (1) trokarem ve směru šipky, na niž dobře vidíte, abyste vložili 
vak. Zatlačte na tlačný dřík (3) dopředu, aby se vak otevřel. Vak se otevře v břiše. 
Uchopte odstraněnou tkáň a vložte ji do vaku. Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps™ je odolný a pružný a 
vydrží vysoké pnutí při odstraňování tkání, orgánů nebo kamenů. 
Oddělte smršťovací rukojeť (6) od tažného dříku (4) a uvolněte stahovací šňůrku (7). 
Oddělte tlačný dřík (3) od kovového pásku, který umožňuje, aby hrdlo vaku zůstalo otevřené, zatažením zpět v 
opačném směru šipky. 
Aby se hrdlo vaku zmáčklo, zasunujte vysouvací rukojeť (6), dokud se hrdlo vaku nesmrští distálně od trokaru. 
Hrdlo vaku se zavře. 

Pomocí skrytého nože (5) odřízněte šňůru, která drží smršťovací rukojeť (6). Vyjměte ochrannou kanylu (1) z trokaru. Vak 
zůstane zmenšený v závislosti na šňůrce. 

Z místa, z kterého chcete vak vyjmout, táhněte za šňůru, kterou je vak připevněn, dokud ho nezačnete 
vytlačovat. Uchopte vak a určete nejlepší způsob, jak vak s tkání vyjmout. Tato metoda může 
vyžadovat samostatné odstranění kamenů nebo fragmentaci jazyka nebo rozšíření řezu v místě portu. 

 

 

OBRÁZEK 
1 

 

OBRÁZEK 2 
 

 

 

 

1-ochranná kanyla 
2-střední rukojeť 
3- Tlačný dřík 
4- Tažný dřík 

SCHÉMA POUŽITÍ VAKU NA ODSTRANĚNÍ TKÁNÍ A ORGÁNŮ ANKALAPS (ŘADA H) 
Připravte pacienta na laparoskopický chirurgický zákrok pomocí doporučené 
techniky. Sterilní technikou vybalte vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps™. 
Ochranná kanyla injekční stříkačky na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® (1) Protáhněte 
trokarem o průměru 10 mm nebo větším. 
Protlačte ochrannou kanylu (1) trokarem ve směru šipky,na niž dobře vidíte, abyste vak 
umístili. Zatlačte na tlačný dřík (3) dopředu, aby se vak otevřel. Vak se otevře v břiše. 
Uchopte odstraněnou tkáň a vložte ji do vaku. Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps™ je 
odolný a pružný a vydrží vysoké pnutí při odstraňování tkání, orgánů nebo kamenů. 
Zavřete vak vytažením tlačného 
dříku (3). Aby vak přilnul k tkáni, 
zatahujte vak, dokud se nedotkne distálního konce trokaru. 

Vytahujte trokar (spolu s pouzdrem uvnitř) z těla, dokud se vak nezačne uvolňovat. 
Uchopte vak a určete nejlepší způsob, jak vak s tkání vyjmout. Tato metoda může vyžadovat 
samostatné odstranění kamenů nebo fragmentaci jazyka nebo rozšíření řezu v místě portu. 

 

 

OBRÁZEK 1 

 
OBRÁZEK 2 



 

 

 

1-Ochranná kanyla 
2-Šňůrka hrdla vaku 
3- Vak 

SCHÉMA POUŽITÍ VAKU NA ODSTRANĚNÍ TKÁNÍ A ORGÁNŮ ANKALAPS (ŘADA W) 
Připravte pacienta na laparoskopický chirurgický zákrok pomocí doporučené techniky. 
Sterilní technikou vybalte vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps™. 
Ochranná kanyla injekční stříkačky na odstranění tkání a orgánů Ankalaps® (1) Protáhněte trokarem o 
průměru 10 mm nebo větším. 
Protlačte ochrannou kanylu (1) trokarem ve směru šipky, na niž dobře vidíte, abyste vložili vak. 
Abyste otevřeli vak, vytáhněte vak z ochranné kanyly pomocí rukojeti atd. Vak se otevře v břiše. 
Uchopte odstraněnou tkáň a vložte ji do vaku. Vak na odstranění tkání a orgánů Ankalaps™ je odolný a 
pružný a vydrží vysoké pnutí při odstraňování tkání, orgánů nebo kamenů. 
Táhněte za volný konec hrdla vaku rukojetí atd., aby se hrdlo vaku uzavřelo. Hrdlo vaku se smrští 
a uzavře. Aby se vak odstranil spolu s tkání, 
zatahujte vak, dokud se nedotkne distálního konce trokaru. 
Vytahujte trokar (spolu s pouzdrem uvnitř) z těla, dokud se vak nezačne uvolňovat. 
Uchopte vak a určete nejlepší způsob, jak vak s tkání vyjmout. Tato metoda může vyžadovat 
samostatné odstranění kamenů nebo fragmentaci jazyka nebo rozšíření řezu v místě portu. 

 
 
 

   

 

 


