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Пышақ қосқышы 
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Атауыз ұстағыш 
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1. Осы нұсқаулықты қолдану 

Бұл пайдалану нұсқаулығы – өнімнің бір бөлігі.  

BOWA-electronic GmbH & Co. KG пайдалану нұсқаулығын ұстанбау 

салдарынан туындаған залалдар мен шығындар үшін ешқандай түрде 

жауапты болмайды немесе оларға кепілдік бермейді. 

 Өнімді қолданудан бұрын, пайдалану нұсқаулығын, әсіресе 

«Қауіпсіздік» туралы бөлімін (Қауіпсіздік техникасы ережелері-

тараудағы 10-бетті қараңыз) мұқият оқып шығыңыз. 

 Өнімнің жарамды қызмет ету мерзімі аяқталғанша пайдалану 

нұсқаулығын сақтаңыз. 

 Пайдалану нұсқаулығын ота жасау бөлмесінің қызметкеріне 

қолжетімді болатын түрде сақтаңыз. 

 Пайдалану нұсқаулығын өнімнің келесі иесіне немесе 

пайдаланушысына беріңіз. 

 Өндірушіден толықтырулар алынған жағдайда пайдалану 

нұсқаулығын жаңартып отырыңыз. 

 

1.1. Қолданылу саласы 

Осы пайдалану нұсқаулығы тек ERGO 315R құралының келесі 

бөліктері үшін жарамды. 

REF Белгіленуі 

770-510 ERGO 315R манипуляторы 

770-522 ERGO 315R атауызы, 275 мм 

770-523 ERGO 315R атауызы, 360 мм 

770-532 ERGO 315R итергіш білеуі, 275 мм 

770-533 ERGO 315R итергіш білеуі, 360 мм 

770-542 ERGO 315R пышақ өзегі, 275 мм 

770-543 ERGO 315R пышақ өзегі, 360 мм 

770-998 ERGO 315R стерильді пышақ жүзі (10 дана) 

358-245 ERGO 315R қол қосқышы бар кабель 

723-050 ERGO 315R тазартқыш адаптер жинағы 

773-982 ERGO 315R өңдеу қорабы 

773-983 ERGO 315R қорабының қақпағы 

723-000 Тазартқыш қылшақ жинағы 
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1.2. Таңбалар мен шартты белгілер 

Ескерту нұсқауларының құрылымы 

 

БЕЛГІ СӨЗ 

Қауіптің түрі, көзі және салдары (дене жарақаты)! 

 Қауіптің алдын алу шаралары. 

 

Қауіптілік деңгейлері көрсетілген ескерту нұсқаулары 

Таңба 
Қауіптілік 
деңгейі 

Пайда болу 
ықтималдығы 

Нұсқауларды 
сақтамаудың 
салдары 

 
ҚАУІПТІ 

Тікелей қауіп Өлім, ауыр дене 
жарақаттары 

 
ЕСКЕРТУ 

Ықтимал қауіп Өлім, ауыр дене 
жарақаттары 

 
САҚ БОЛЫҢЫЗ 

Ықтимал қауіп Жеңіл дене 
жарақаты 

 
ЕСКЕРТПЕ 

Ықтимал қауіп Мүлікке зиян келу 

 

Кеңестер 

 

Жұмысты жеңілдетуге арналған кеңестер немесе 
процедураны түсіндіруге арналған қосымша ақпарат. 
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Басқа таңбалар мен шартты белгілер 

Таңба/шартты белгі Мағынасы 

  Әрекеттің алғы шарттары 

  Бір қадамды әрекет 

1. 
2. 

Бұзуға болмайтын ретпен 
орындалатын бірнеше қадам 

  Алдыңғы әрекеттен алынған нәтиже 

•  Тізім (бірінші деңгей) 

•  Тізім (екінші деңгей) 

Екпін Екпін 

..., xxx-беттегі xxx-тарауды 
қараңыз 

Айқас сілтеме 

2. Нысаналы мақсаты 

Тіндерді кесуге және коагуляциялауға арналған электрохирургиялық 

жабдық. 

2.1. Көрсетімдері 

Қан тамырын бітеу/байлау құралы хирургиялық бағыттардың кең 

спектрінде (жалпы хирургия, гинекология, урология, торакальды 

хирургия және т.б.) артериялық және веноздық қан тамырларын, 

сондай-ақ лапароскопиялық және ашық хирургиялық операциялардағы 

тамырлы тіндерді жабуға арналған.  

Құрал сонымен қатар тіндерді тілу үшін қолданылуы мүмкін.  

2.2. Қарсы көрсетімдері 

Қан тамырын бітеу/байлау құралдарын жүрекпен, орталық жүйке 

жүйесімен немесе орталық қан айналым жүйесімен тікелей 

байланыста қолдануға болмайды.  

Қан тамырын бітеу/байлау құралдарын, егер мұндай хирургиялық 
әдістердің қарсы көрсетімдері бар болса, пайдаланбаңыз.  

Егер тәжірибелі дәрігердің пікірі бойынша немесе арнайы 

әдебиеттерге сәйкес қан тамырын бітеу/байлау құралдарын қолдану, 

мысалы, науқастың жалпы жағдайына байланысты немесе басқа да 

жолмен науқас үшін қауіпті болуы мүмкін болса, оларды қолдануға 

болмайды. 
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3. Қауіпсіздік техникасы ережелері 

3.1. Өнімге қатысты ережелер 

• Құралды тек қана арнайы білімі бар медициналық мамандар 

қолдануы тиіс. Оташының немесе дәрігердің жоғары жиілікті 

хирургияның негіздері, қолдану ережелері және тәуекелдері 

бойынша арнайы білімі және тәжірибесі болуы тиіс. 

 Өнімдерді пайдаланбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият 

оқып шығыңыз. 

 Осы өнімді пайдалануға байланысты ауыр оқиғалардың 

барлығы өндірушіге және осы құралды пайдаланушы тұлға 

орналасқан елдегі құзыретті мекемеге хабарлануы тиіс. 

• Өнім стерильденбеген күйде жеткізіледі және пайдалану алдында 

тазартылуы және стерильденуі тиіс. 

• Алмастырылатын пышақ жүзі мен орнату ұстатқышын қайта 

қалпына келтіруге болмайды. 

 Өткір пышақ жүзінен жарақат алу қаупі 

 Қолданылған пышақ жүздері мен орнату ұстатқыштарын 

тастаңыз және ауыстырыңыз. 

• Өнімді АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ режимінде қолдануға болмайды. 

• Пайдаланылатын құралдардың стерильділігі үшін өз 

жауапкершілігіңіздің шеңберінде төмендегілерді сақтау қажет:  

 Әр қолданар алдында ERGO 315R манипуляторын және тиісті 

электродты тазалаңыз және стерильдеңіз. 

 Тиісті құрылғыны және өнімді тазалау, зарарсыздандыру және 

стерилизациялау үшін тексерілген арнайы әдістерді ғана 

пайдаланыңыз. 

 Әр цикл үшін тексерілген параметрлерді сақтаңыз. 

 Сіздің еліңізде қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерді, 

сондай-ақ аурухананың гигиеналық ережелерін сақтаңыз.  

 Құралды дұрыс тазарту үшін ауыстырылатын пышақ жүзін 

алып тастау керек.  

 Газ стерилизациясын немесе ыстық ауа стерилизациясын 

пайдаланбаңыз, олар өнімді зақымдауы мүмкін. 

• Күйіп қалуды (шамадан тыс жылу жүктемесін) болдырмау үшін 

мына тармақтарды сақтаңыз: 
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 Барлық электр коннекторларының дұрыс қосылғанына көз 

жеткізіңіз. 

 Өнімдерді олардың механикалық шегінен асатын жүктемеге 

(мысалы, иілуге, бүгілуге немесе қысылуға) ұшыратпаңыз. 

 Өнімнің ең төменгі максималды кернеуінен асуға жол 

берілмейді. 

• Науқастың немесе қызмет көрсетуші персоналдың жарақат алу 

және электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін, 

электрохирургиялық қондырғыдан жоғары жиілікті жалғағыш кабелін 

және керек-жарақтарын қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын 

қуат көзінің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.  

3.2. Қолдануға қатысты ережелер 

• BOWA ARC генераторларымен тек байлау және ARC SEAL 

режимдерін қолдануға болады. 

• Электродты тиісті визуалды тексеру орындалғанда ғана іске қосу 

керек. 

• Өнімді диаметрі 7,0 мм-ден асатын қан тамырларына қолданбаңыз. 

• Қан тамырын бітеуді құрамы белгісіз тін қатпарларында 

пайдаланбаңыз. 

• Жүйкелер, уретралар сияқты сезімтал құрылымдардың жанында 

бітеу кезінде абай болыңыз және қашықтықты сақтаңыз. 

• Бітеу үшін тым көп мата пайдаланбаңыз. Атауыз тым толық 

болмауы керек. 

• Тамырлы тіндердің және тамыр патологиясының түріне 

(артеросклероз, аневризма, васкуляризация және т.б.) қарай бітеу 

сенімділігін емдеуші дәрігер бағалауы тиіс. 

• Жоғары жиілікті токты дұрыс пайдаланбау күйік пен жарылысқа 

әкелуі мүмкін: 

 Электрохирургиялық әрекетті тек жанбайтын газдарды (CO2) 

инсуфляциялау кезінде жасаңыз. 

 Жоғары жиілікті кабельдердің теріге тікелей жанасуына жол 

бермеңіз. 

 Жанғыш газдармен және сұйықтықтармен жанасудан аулақ 

болыңыз. 

• Өнімді дұрыс пайдаланбау науқастың жарақаттануына әкелуі 

мүмкін: 
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 Жоғары жиілікті кабель мен науқас арасында терінің теріге 

тиюін болдырмаңыз.  

 Жоғары жиілікті кабельді қосу және ажырату үшін тек ашаның 

ұшынан ұстаңыз. 

 Жоғары жиілік кездейсоқ қосылған жағдайда жарақат алмау 

үшін манипуляторды науқастың үстіне қоймаңыз. 

 Белсенді электрод беттеріндегі металл заттарға 

(қыстырғыштар, стенттер және т.б. сияқты) жанаспаңыз. Бұл 

қуаттың шығуына кері әсер етіп, қажетсіз әсерлерге әкелуі 

мүмкін. 

• Электродтың ұшы жоғары жиілікті энергияны өшіргеннен кейін 

бірден күйіп қалуға әкелетіндей соншалықты ыстық болуы мүмкін. 

• Жоғары жиілікті кабель мониторлардағы бейнеге кедергі келтіруі 

мүмкін: 

 Жоғары жиілікті кабельді камера кабельдерімен қатар 

жүргізбеңіз. 

 Жоғары жиілікті кабельді тұйықталған түйісте жүргізбеңіз. 

 Басқа құрылғылармен туындайтын кедергі туралы қосымша 

ақпарат алу үшін BOWA жоғары жиілікті генераторларының 

пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз. 

• Ақаулы өнімді жөндеуге немесе оған техникалық қызмет көрсетуге 

болмайды: 

 Өңдеуден кейін және қолданар алдында өнімнің 

зақымданбағанын тексеріңіз. 

САҚ БОЛЫҢЫЗ: оқшаулаудың тұтастығын тексеру үшін 

визуалды тексерудің өзі жеткіліксіз.  

 Ақаулы өнімдерді тастаңыз немесе ауыстырыңыз. 

• Жоғары жиілікті құрылғыны қолдану нұсқауларын және электр 

хирургиялық процедураларға қатысты жалпы нұсқауларды 

ұстаныңыз! 

• Қолданылатын жоғары жиілікті құрылғының BF/CF қолдану бөлшегі 

оған жалғанған құралмен кеңейтіледі. 

3.2.1. Кардиостимуляторы бар науқастар 

Кардиостимулятордың бұзылуы немесе істен шығуы науқастың қайтыс 

болуына немесе біржола жарақат алуына себеп болуы мүмкін. 
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 Операциядан кейін кардиостимуляторды бақылаңыз. 

3.3. Электромагниттік үйлесімдік бойынша нұсқаулар  

Медициналық электр құралдарға электромагниттік үйлесімділікке 

қатысты арнайы қауіпсіздік шаралары қолданылады, сондықтан келесі 

нұсқауларға назар аударыңыз: 

BOWA компаниясының қосалқы бұйымдары тек қана BOWA 

компаниясының арнайы жоғары жиілікті құрылғыларына жалғау үшін 

арналған. 

 Белгіленіп көрсетілгеннен басқа өндірушілердің медициналық 

өнімдерінің қосалқы бұйымдарын қолдану салдарынан бөгеуілден 

қорғанушылықтың төмендеп қалуы немесе эмиссия шығуының 

жоғарлап кетуі мүмкін. 
 

 

 Кардиостимуляторы бар науқастарды ешқашан амбулаториялық 
процедуралардан өткізбеңіз. 

 Кардиостимуляторлары бар науқастарға осы процедураны 
қолданар алдында кардиологқа хабарласыңыз. 

 Деманд кардиостимуляторын тұрақты жиілікке орнатыңыз. 

 Кардиостимулятордың жоғары жиілікті электродқа тимеуін 
қамтамасыз етіңіз. 

 Жұмысқа дайын дефибрилляторды қолайлы жерде ұстаңыз. 

 

ЕСКЕРТПЕ 

Медициналық өнімдерін басқа өнімдермен 
қолданған жағдайларда қорғаныс техникалық 
қауіпсіздігі тек қана келесі жағдайларда 
қамтамасыз етіледі деп саналады: 

 қолданылатын өнімдердің қолдану нұсқаулықтары 
осылай бірге қолдануға рұқсат берген жағдайлар; 

 бірге қолданылатын өнімдердің қолданылу мақсаты мен 
жалғану спецификациясы осылай бірге қолдануға 
рұқсат берген жағдайлар. 
Бірге қолданылатын медициналық өнімдердің қолдану 
нұсқаулықтары мен жалғану спецификацияларын 
мұқият ұстану қажет. 
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4. Функционалдылық 

Биполярлық жоғары жиілікті операцияда тіндердің коагуляциясы жылу 

тудыратын жоғары жиілікті айнымалы токты қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. 

ERGO 315R қан тамырын бітеу құралы – лапароскопиялық және ашық 

хирургиялық қолданысқа арналған хирургиялық инвазивті құрал.  

Ол хирургиялық жолмен қолжетімді қуыстарда эндоскопиялық 

мақсатта қолданылатын өнімдермен (мысалы, троакарлар және 

оптикалық құралдар) бірге қолданылады. 

Атауыздың оқшауланбаған аймақтары белсенді электродтар рөлін 

атқарады. Жоғары жиілікті ток құралдың бір тармағынан биотіндер 

арқылы екінші тармағына өтіп, жергілікті деңгейде қажетті тін әсеріне 

қол жеткізеді. 

Бұл әдісте қан айналымы бар тамырлар мен тін бөлігін бітеу қосымша 

қысым және жоғары жиілікті ток арқылы жүзеге асырылады. Бітеу орны 

систолалық қан қысымы тұрғысынан қарастырылғанда гемостатикалық 

түрде тығыз және ұзақ уақытқа жабылады. 

Құралды диаметрі 7 мм-ге дейінгі қан тамырларында қолдануға 

болады. 

Біріктірілген кесу функциясының арқасында, алдын ала құралды 

алмастырмай-ақ, бітеп болғаннан кейін, тінді бірден ажыратуға 

болады. 

Манипуляторды пайдалану арқылы электродтарды ашуға, жабуға 

және құлыптауға болады. Манипуляторды жапқан кезде, 

манипулятордағы тіреуіш механизм арқасында электрод ұштарында 

тұрақты механикалық қысым пайда болады. Атауызды 

манипулятордағы айналмалы дөңгелекпен бұрауға және 

орналастыруға болады.  
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5. Монтаждау 

Қан тамырын бітеу құралын құрастыру 

Қан тамырын бітеу құралын төменде көрсетілген ретпен орнатыңыз: 
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Итергіш білеуді атауызға кіргізіңіз 

 Итергіш білеуді тармақтары толығымен ашық тұрған атауызға 

кіргізіңіз. 

 

 
 

 

Итергіш білеудің тістерін атауыздың қызғылт сары таңбасына 

туралаңыз. 
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Монтаждау құралын бекітіңіз 

 Орнату ұстатқышы және монтаждау құралы бар пышақ жүзі 

стерильді күйде жеткізіледі. 

1. Пышақ жүзін орнату ұстатқышымен және монтаждау 

құралымен стерильді қаптамадан алыңыз. 

 

 
 

2. Тармақтары толығымен жабық тұрған атауызды итергіш 

білеу орнатылған орнату ұстатқышындағы монтаждау 

құралына салыңыз. 
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3. Тұтқа аймағындағы орнату ұстатқышын төменге қарай басу 

арқылы орнату ұстатқышын монтаждау құралынан бөліп 

алыңыз. 
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Орнату ұстатқышы бар пышақ жүзін монтаждау 

 

ЕСКЕРТУ 

Өткір пышақ жүзінен жарақат алу қаупі! 

 Қолыңызға кіріп кетпеуі немесе қолыңызды тіліп алмау 
үшін пышақ жүзін орнатқан кезде, орнату ұстатқышын 

немесе басқа қосалқы құралды қолданыңыз. 

 
 
 

 

 

 Тұтқа аймағындағы орнату ұстатқышын ұстап, пышақ жүзін 

орнатыңыз. Пышақ қысқышын орнату ұстатқышына сондағы 

белгіге сәйкес орнатыңыз да, пышақ өзегін пышақ орнына 

сырт етіп түскенше көрсеткі бағытымен сырғытыңыз. 

 

 
 

 Пышақ орнатылған пышақ өзегін аздап көтеріп, орнату 

ұстатқышынан суырып шығарыңыз. 

Осы кезде пышақтың бүгілмеуіне назар аударыңыз. 
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1. Пышақтың дұрыс орнатылуын көзбен тексеріңіз. 

 

 

 

Орнату ұстатқышында пышақ арнасын тазартуға арналған 
тазартқыш ұшы бар. Қажет болса, арнаны тазарту үшін 
оны операцияның соңына дейін сақтаңыз. 

 
  



 5 Монтаждау 

BOWA-IFU-MN031-554-ERGO315R-S3-KK-20210219  21 

Пышақ өзегін итергіш білеуге кіргізіңіз 

 Пышақ жүзі орнатылған пышақ өзегін итергіш білеуге 

кіргізіңіз. 

 

 

 

 Пышақ өзегінің бекіткіш серіппесін итергіш білеудің 

саңылауына қарай туралаңыз да, пышақ өзегін пышақ 

орнына сырт етіп түскенше сырғытыңыз. 
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Атауызды манипуляторға орнату 

 Атауыз бен манипуляторды құрастырыңыз. 

 

1. Атауызды манипуляторға сырт еткенге дейін салыңыз. 

Монтаждау құралы атауызды жабық ұстайтынына және 

тұтқадағы қызғылт сары белгі атауыздағы белгімен 

біріктірілгеніне көз жеткізіңіз. 
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2. Манипулятордың тұтқасын қайтадан орнына келгенше алға 

қарай сырғытыңыз. 

3. Монтаждау құралын атауыздан алып тастап, 

утилизациялаңыз. 

 

 
 

4. Манипуляторды пайдаланып, қан тамырын бітеу құралының 

ашылу, қысу және құлыптау функциясын тексеріңіз.  

5. Пышақ қосқышын іске қосу арқылы пышақ жүзінің 

бірқалыпты жеңіл қозғалуын тексеріңіз. 
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6. Манипуляторды қайта басып, атауызды ашыңыз. 

7. Айналмалы дөңгелекті манипулятор ашылған күйде 

тұрғанда бұрауға болатынын тексеріңіз. 

 

Қол қосқышы бар кабельді орнату 

8. Қол қосқышты манипуляторға кіргізу арқылы кабельді 

жалғаңыз. 

9. Кабельді манипулятордың бағыттағыш ойығына қысыңыз. 

 

 
 

 

Қол қосқышты екі жақтан да қолдануға болады, соның 
арқасында ол солақай адамға да, оңқай адамға да 
ыңғайлы болады. 
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6. Басқару 

6.1. Қолданудан бұрын 

 Қан тамырын бітеу құралы орнатылған (5-тарауды, 15-бетті 

қараңыз) және дайындалған (8-тарауды, 34-бетті қараңыз). 

 

ЕСКЕРТУ 

Науқастың жарақат алу қаупі!  

 Қан тамырын бітеу функциясы бар мақұлданған 

BOWA ARC генераторларын ғана қолданыңыз (9-

тарауды, 48-бетті қараңыз). 

 Жоғары жиілікті генератор параметрлерін процедура 
талаптарына сай таңдаңыз. 

 Шартты белгілерде сипатталған өнімдер мен керек-
жарақтарды ғана қолданыңыз. 

 Мінсіз және стерильді өнімдерді ғана пайдаланыңыз. 

Науқастың күйіп қалу және жарылыс салдарынан 
жарақаттану қаупі! 

 Жанғыш газдар мен сұйықтықтарға (мысалы, тері 
тазартқыштар, зарарсыздандырғыштар және 
наркоздық газдар) жанаспауға тырысыңыз. 

 Жоғары жиілікті кабельдердің теріге тікелей 
жанасуына жол бермеңіз. 

 Терінің теріге тиюіне (мысалы, науқастың қолдары 
мен денесі арасында), мысалы құрғақ дәке салу 
арқылы, жол бермеу керек. 

 

1. Жоғары жиілікті құрылғыны қосып, соған жоғары жиілікті 

кабельді жалғаңыз. 

2. Жоғары жиілікті құрылғыда қажетті параметрлерді 

орнатыңыз. 

3. Қан тамырын бітеу құралын әр қолданар алдында мұқият 

визуалды және функционалды тексеруді орындаңыз  

(6.2-тарауды, 26-бетті және 8.6-тарауды, 43-бетті қараңыз). 
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6.2. Ота жасау бөлмесіндегі функционалдық сынақ 

1. Электродтар манипулятормен оңай ашылып, жабылатынын 

тексеріңіз. 

2. Іске қосу тұтқасын басу арқылы манипуляторды орнында 

бекітіңіз. 

3. Пышақ қосқышын іске қосып, оның бірқалыпты жеңіл 

қозғалуын тексеріңіз. 

4. Қол қосқышты басу арқылы іске қосылуды тексеріңіз. 

 Қол қосқыш іске қосылған кезде, іске қосылу дыбысы 

естіледі. 

6.3. Пайдалану барысында 

 

Тіндердің қысылуына байланысты, әсіресе көру 
мүмкіндігі шектеулі болғанда пациенттің жарақат алу 
қаупі! Кездейсоқ қысылуына жол бермеу үшін 
бекітілетін тінді мүмкіндігінше бос болатындай етіп 
дайындаңыз. 

 Тек тиісті көру мүмкіндігі болған жағдайда ғана 
пайдаланыңыз. 

Науқастың ыстық электродтар беттері мен будың 
шығуы салдарынан жарақаттану қаупі! 

 Құрал ұштары жоғары жиілікті энергияны өшіре 
салысымен ыстық болуы мүмкін. 

 Құрал ұштары мен нәзік тін құрылымдары (мысалы, 
жүйке, ұйқы безі, ішек) арасында тиісті қашықтықты 
сақтаңыз. 

 Дайындау үшін қан тамырын бітеу құралдарының 
ыстық күйде қолданылмауын тексеріңіз. 

 Қан тамырын бітеу құралын науқастың үстіне 
қоймаңыз. 

 

Құралды енгізіңіз 

1. Манипулятормен электродтарды жабыңыз. 

2. Құралды троакар қауызына енгізіңіз. 
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Тінді ұстап, қысып, бекіту 

 

ЕСКЕРТУ 

Қан тамырын бітеу құралының байқаусызда іске 
қосылуы салдарынан науқастың жарақаттану қаупі! 

 АВТОМАТТЫ ІСКЕ ҚОСУ функциясын ешқашан 
пайдаланбаңыз. 

 Белсенді электродтар коагуляцияланатын тінге тиіп, 
манипулятор құлыптаулы болғанда ғана жоғары 
жиілікті токты қосыңыз. 

 Қан тамырын бітеу құралын кездейсоқ іске қосу 
науқастың жарақаттануына әкелуі мүмкін. 

3. Электродтарды ота жасалатын аймаққа орналастырыңыз. 

4. Атауыздың бұрышын реттеу үшін айналмалы дөңгелекті 

(электродтар ашық тұрғанда) бұраңыз. 

5. Бекітілетін тінді электродтар арасына орналастырыңыз. 

6. Тінді ұстап тұру үшін электродтары жабыңыз. Тым көп тінді 

ұстатпаңыз. 

 Тін ұсталды. 

7. Манипуляторды құлыптаңыз. 

 Тін қыстырылды. 

8. Құралдың қол қосқышымен немесе жоғары жиілікті 

құрылғының педалімен жоғары жиілікті токты коагуляциялау 

үшін іске қосыңыз: 

• Қуат беріліп тұрғанын білдіру үшін бекіту 

аяқталғанша үздіксіз дыбыс шығып тұрады. 

• Шығып-өшіп тұрған дыбыс бекітудің аяқталғанын 

білдіреді. 

 

ЕСКЕРТУ 

Толық емес бітеу! 

 Белсенді электрод беттеріндегі металл заттарға 
(қыстырғыштар, стенттер және т.б. сияқты) 
жанаспаңыз. Бұл қуаттың шығуына кері әсер етіп, 
қажетсіз әсерлерге әкелуі мүмкін. 

 

9. Қосылып тұрған қосқышты босатыңыз. 

10. Құлыпты босату үшін манипуляторды толық басып, 

электродтарды ашыңыз. 

 Тін коагуляцияланды. 
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Тінді ажырату 

 Тін атауызбен ұсталып, коагуляцияланды. 

 

ЕСКЕРТУ 

Алдын ала коагуляциялаусыз немесе қан тамырын 
бітеусіз, тіндерді кесуге байланысты қатты қан кету! 

 Қан тамырларын кесу орнының сол және оң жағынан 
бірнеше рет қажетінше бекітіңіз. 

 Кесуден бұрын тіннің мықтап бітелгенін тексеріңіз. 

 Тек бітелген жерді кесіңіз. 

 

11. Кесу үшін қосқышты іске қосып, босатыңыз. 

 Бітелген жердің ортасындағы тін көлденеңінен кесіледі. 

6.4. Алып тастау 

 

ЕСКЕРТУ 

Науқастың сынған немесе зақымдалған бөлшектерден 
жарақаттану қаупі!  

 Әр қолданғаннан кейін қан тамырын бітеу құралын 
тексеріңіз. Барлық бөліктер орнында болуы керек. 

 

1. Электродтарды жабыңыз.  

2. Қан тамырын бітеу құралын троакар қауызынан алыңыз. 

6.5. Пайдаланғаннан кейін 

 

ЕСКЕРТУ 

Ақаулы, тозған немесе ластанған электродтар қан 
тамырын бітеу құралының дұрыс жұмыс істемеуіне 
әкелуі мүмкін!  

 Электродтарды үнемі дымқыл шүберекпен 
тазалаңыз. 

 Электродтар зақымдалған болса, атауызды 
ауыстырыңыз. 

 Әрбір процедурадан кейін пышақты ауыстырыңыз. 

 Пайдаланғаннан кейін, қан тамырын бітеу құралын өңдеңіз  

(8-тараудағы 34-бетті қараңыз). 
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7. Бөлшектеу 

7.1. Қан тамырын бітеу құралын бөлшектеңіз 

 

 

ЕСКЕРТУ  

Ыстық электродтар беттерінен күйіп қалу! 

 Пайдаланғаннан кейін, бірден электродтың беттерін 
ұстамаңыз. 

Ток өткізгіш бөлшектерден күйіп қалу қаупі! 

 Жоғары жиілікті генераторды бөлшектеуден бұрын 
кабельді ажыратыңыз. 

 

 Құралды кері құрастыру тәртібімен бөлшектеңіз  

(5-тарауды, 15-бетті қараңыз). 
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7.2. Монтаждаудан ауытқу 

Қол қосқышын бөлшектеңіз 

 Кабельдің қол қосқышын басып, тұтқаның артқы жағынан 

шығарыңыз. 

 

Манипулятор мен атауызды бөлшектеу 

1. Манипуляторды ашыңыз. 

2. Манипулятордың артқы жағындағы түймені басыңыз, сол 

кезде атауыз ашылады. 
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3. Содан кейін айналмалы дөңгелектегі екі түймені басып 

тұрыңыз да, манипуляторды атауыздан шығарып алыңыз. 

 

Атауыз бен итергіш білеуді бөлшектеу 

 Электродтар толығымен ашық тұрған кезде, атауыздан итергіш 

білеуді шығарыңыз. 
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Итергіш білеу мен пышақ өзегін бөлшектеу 

 Пышақ өзегінің бекіткіш серіппесін басып, пышақ өзегін итергіш 

білеуден шығарыңыз. 
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7.3. Пышақ жүзін шығару 

 

 

САҚ БОЛЫҢЫЗ 

Өткір пышақ жүзінен жарақат алу қаупі!  

 Бөлшектеу кезінде пышақ жүзіне назар аударыңыз. 

 Қолыңызға кіріп кетпеуі немесе қолыңызды тіліп 
алмау үшін пышақ жүзін бөлшектеген кезде, басқа 
қосалқы құралды қолданыңыз. 

Дұрыс бөлшектемеу салдарынан пышақ жүзінің сыну 
қаупі бар!  

 Пышақ жүзін сындырып алмау үшін оны абайлап 
тартыңыз. 

 

 

 Пышақ жүзін алып тастау үшін скальпель пышағы тәрізді қолайлы 

құралды (мысалы, ине ұстағыш, қысқыш, пинцет және т.б.) 

пайдаланыңыз. 

 Пышақ жүзі бір рет қолдануға арналған. Қайта стерильдемеңіз 

және 10-тараудағы Утилизациялау бөліміне сәйкес 

утилизациялаңыз.  
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8. Өңдеу 

 

ЕСКЕРТУ 

Науқастың стерильді емес қан тамырын бітеу 
құралынан жарақаттану қаупі!  

 Қолданудан бұрын қан тамырын бітеу құралын 
тазалаңыз және стерилизациялаңыз, өйткені ол 
стерильді емес күйде жеткізіледі. 

 Одан кейін пайдаланудан бұрын қан тамырын бітеу 
құралын әрдайым тазалаңыз және 
стерилизациялаңыз. 

 Тиісті құрылғыны және өнімді тазалау, 
зарарсыздандыру және стерилизациялау үшін 
тексерілген арнайы әдістерді пайдаланыңыз. 

 Әр цикл үшін тексерілген параметрлерді сақтаңыз. 

 Сіздің еліңізде қолданылатын нормативтік-құқықтық 
актілерді, сондай-ақ аурухананың гигиеналық 
ережелерін сақтаңыз. 

Микробтардың таралу қаупі! 

 Құралды дұрыс тазарту үшін ауыстырылатын пышақ 

жүзін алып тастау керек. 

 

Қан тамырын бітеу құралдарын алдын ала тазаламай, 

зарарсыздандырмай және стерилизацияламай қолдануға болмайды. 

Тиімді тазалау және зарарсыздандыру – тиімді стерилизациялаудың 

өте маңызды алғы шарты. 

1. Тиісті құрылғыны және өнімді тазалау, зарарсыздандыру 

және стерилизациялау үшін тексерілген арнайы әдістер ғана 

қолданылуын және әр цикл ішінде тексерілген 

параметрлердің сақталуын қамтамасыз етіңіз. 

2. Қолданыстағы ұлттық заңнаманы және аурухана мен 

емханадағы денсаулық сақтау ережелерін сақтаңыз. 

BOWA-electronic GmbH & Co. KG компаниясы зарарсыздандырғыш 

заттар және қолданылатын әдістер, соның ішінде зарарсыздандырғыш 

заттардың тиімділігі салдарынан қан тамырын бітеу құралдарының 

дұрыс жұмыс істемеуіне кепілдік бермейді. 
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Өңдеу циклдарының рұқсат етілген саны туралы келесі 
ақпаратты анықтамалық ақпарат ретінде қарастыру қажет. 
Іс жүзіндегі саны жүктемеге қарай өзгеруі мүмкін. 

 

Құралдың жеке бөлшектерін өңдеу циклдарының саны: 

• Манипулятор: 20 ретке дейін 

• Атауыз: 20 ретке дейін 

• Итергіш білеу: 20 ретке дейін 

• Пышақ өзегі: 20 ретке дейін 

• Кабель: 20 ретке дейін 

 

Қан тамырын бітеу құралын өңдеу келесі қадамдарды қамтиды: 

• Бөлшектеу  

• Сұйықтыққа салып қою 

• Ластануды қолмен тазалау 

• Ультрадыбыстық астауда алдын ала өңдеу 

• ТЗҚ-да (тазарту-зарарсыздандыру құрылғысы) 

автоматтандырылған өңдеу 

• Тексеру 

• Қаптау 

• Автоклавтау 

• Қоймада сақтау 

 

8.1. Бөлшектеу 

 Қан тамырын бітеу құралын бөлшектеңіз 

(7-тарауды, 29-бетті қараңыз). 

 Пышақ жүзін қан тамырын бітеу құралынан алып тастап, пышақ 

жүзін утилизациялаңыз (0-тарауды, 33-бетті қараңыз). 
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8.2. Сұйықтыққа салып қою 

 Қолданғаннан кейін, ашық атауызда қалған кірді бірден 
дымқыл шүберекпен алып тастаңыз. 

 Қан тамырын бітеу құралын қолданғаннан кейін бірден, 
бірақ 2 сағаттан кешіктірмей, бөлшектелген күйде суық 
суға немесе альдегидтері жоқ зарарсыздандыру 
құралына 5 минуттан кешіктірмей жібітіп, үлкен кірді 
пластикалық щеткамен алып тастаңыз. 
 

 

BOWA компаниясы атауызды сұйықтыққа салып қою үшін 
сұйықтық толтырылған түтікшені, мысалы 
Interlock Medizintechnik GmbH фирмасының Leonardo-Wet-
Set® құралын, қолдануды ұсынады, оны атауыз 
тармақтарына пайдаланып бола салысымен кигізесіз. 

 

 

Сұйықтыққа салып қою кезінде пайдаланылатын 
зарарсыздандырғыш зат тек адамды қорғау үшін 
қолданылады, ол одан кейінгі зарарсыздандыру 
қадамдарын алмастырмайды. 

 

8.3. Кірді қолмен жою 

 

САҚ БОЛЫҢЫЗ 

Ультрадыбыстық ваннада және қолмен алдын-ала 
тазалау кезінде судың шашырауы мен будың 
салдарынан инфекция жұқтыру қаупі бар! 

 Бет маскасы мен қорғаныс киімін киіңіз. 

 Жеткілікті түрде желдеткен жөн. 
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ЕСКЕРТПЕ 

Қырғыш заттар мен металл қылшақтардан атауыз 
материалының зақымдалу қаупі бар! 

 Қан тамырын бітеу құралын қырғыш заттармен және 
металл қылшақтармен тазаламаңыз. 

 
Ұсынылатын әрекеттер бағыты 

1. Барлық жеке бөлшектердің ішін және сыртын бірге берілген 

жасанды талшықтан жасалған қылшақтармен немесе басқа 

тиісті пластикалық қылшақтармен тазалаңыз. 

Атауыздағы пышақ арнасын пышақ жүзін ұстағыштың 

тазарту ұшының көмегімен тазалаңыз. 

2. Щеткамен тазалағаннан кейін, барлық жекелеген 

бөлшектерді ішінен және сыртынан тиісті жуу пистолетімен, 

кем дегенде 

15 с (3 секундтан 5 импульс) және 1,8–2 бар су қысымымен 

шайыңыз. 

8.4. Ультрадыбыстық астауда алдын ала өңдеу 

1. Қан тамырын бітеу құралының барлық бөліктерін 

ультрадыбыстық ваннада, мысалы, 1% neodisher Mediclean 

forte (Dr. Weigert, Гамбург) құралымен 35°C температурада 

кем дегенде 10 минутқа қойыңыз1. Құралдың үлкен 

бөлшектерін ультрадыбыстық ваннаға акустикалық 

көлеңкелер пайда болмайтындай етіп салыңыз.). 

2. Ультрадыбыстық ваннадан кейін, барлық жекелеген 

бөлшектерді ішінен және сыртынан тиісті жуу пистолетімен, 

кем дегенде 

15 с (3 секундтан 5 импульс) және 1,8–2 бар су қысымымен 

шайыңыз. 

  

 
1 Тексеру: 10 минутпен, 35°C ± 2°C, 35 кГц, 0,3% neodisher Mediclean forte құралы 
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8.5. ТЗҚ-да механикалық жолмен өңдеу 

 

ЕСКЕРТПЕ  

Тазартқыш адаптер және өңдеуге арналған елек 

 BOWA өзін өңдеуге арналған електе тазартқыш 
адаптерді қолдана отырып, машиналық өңдеу 
құралы ретінде көрсетті. (қосымша қол жетімді) 

 

8.5.1. Автоматты өңдеуге дайындық – тазартқыш адаптер 

Тазартқыш адаптерді атауызға орнату 
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Тазартқыш адаптерді манипуляторға орнату 

 

Тазартқыш адаптерді итергіш білеуге орнату 
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8.5.2. Өңдеуге арналған електерді жарақтандыру 

 

ЕСКЕРТПЕ 

ТЗҚ-да дұрыс сақтамау салдарынан құрал бөлшектеріне 
зақым келу қаупі бар!  

 Құрал бөлшектеріне зақым келтірмей тазарту үшін 
тазалау және өңдеу қорабын пайдаланыңыз. 

 Жоғары жиілікті кабель бүгілмегенін немесе 
қысылмағанын тексеріңіз. 

Өңдеу қорабына салғанда және одан алғанда құрал 
бөлшектеріне зақым келу қаупі бар  

 Құрал бөлшектерін ұстағышқа қыстырғанда, 
олардың бұралмауына көз жеткізіңіз. Құрал 
бөлшектерін екі жағынан ұстағышқа қарай біркелкі 
басыңыз. 

 

1. ТЗҚ түтіктерін тазартқыш адаптердің Люэр құлыбының 

жалғағышына жалғаңыз. 

2. Өңдеу қорабының арнайы шұңғымаларына жалғанған 

тазартқыш адаптерлері бар құрал бөлшектерін 

пиктограммаларға сәйкес орналастырыңыз. 

3. Түтікшелерді жұлдызша жағындағы саңылаулар арқылы 

өңдеу қорабынан шығарыңыз. 

 

 

 
 
Төмендегілерді қамтамасыз етіңіз: 

• Құрал бөлшектерін тазалағыш зат әсер ететіндей етіп 

орналастырыңыз. 
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• Манипуляторды құлыпталмаған күйде тазартыңыз.  

• Өңдеу қорабында жоғары жиілікті кабельді бос 

орналастырыңыз. 

• Өңдеу қорабын өзінің қақпағымен жабыңыз (қосалқы 

керек-жарақ). 

 

Жарамды тазалау және зарарсыздандыру әдістері 

 Қан тамырын бітеу құралын тазарту және зарарсыздандыру үшін 

тазалау-зарарсыздандыру құрылғысын (ТЗҚ) пайдаланыңыз. 

 

 

Қолмен тазарту әдісінің тиімділігі айтарлықтай төмен 
болғандықтан оны қолдану ұсынылмайды. 

 

 Таңдалған ТЗҚ, ол мына талаптарға сәйкес келетінін тексеріңіз: 

• тиімділігінің дәлелденген болуы (мысалы, DGHM, FDA 

мақұлдаған немесе DIN EN ISO 15883 стандартына 

сәйкес CE белгісі). 

• шаю циклдері жеткілікті құралмен үйлесімді 

бағдарламаны таңдау қолданылады2. 

• шаю кезінде зарарсыздандырылған / микроағза аз 

(максимум 10 микроб/мл) және эндотоксинсіз 

(максимум 0,25 эндотоксин бірлігі/мл) судың 

қолданылуы. 

• термозарарсыздандыруға арналған сыналған 

бағдарламаның (90°C-та кем дегенде 5 минут немесе 

A0 мәні > 3000) қолданылуы.  

• кептіру ауасының сүзгіленуі. 

• ТЗҚ-ға жүйелі техникалық қызмет көрсетілуі және 

сыналуы.   

 
2 Алдын ала шаю үшін тексеру (2 минут бойы суық деионизацияланған сумен), 

тазарту (55°C кезінде 5 минут бойы 0,3% neodisher Mediclean forte (Dr.Weigert, 
Гамбург) құралымен), шаю (3 минут бойы суық деионизацияланған сумен), 
термиялық зарарсыздандыру (5 минут бойы 90°C температурада) және кептіру 
(25 минут бойы 100°C температурада). 
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Жарамды тазартқыш заттар 

 Қолданылатын тазартқыш зат жүйесін таңдағанда, мыналарды 

тексеріңіз: 

• тазартқыш зат қан тамырын бітеу құралы үшін 

жарамды, ал қолданылатын химиялық заттар 

құралдың бөлшектерімен үйлесімді. 

 Тазартқыш және зарарсыздандырғыш заттардың өндіруші 

көрсеткен концентрациясы мен әсер ету уақытын сақтаңыз. 

• Басқа тазартқыш және зарарсыздандырғыш заттарды 

пайдалану өндірушінің жауапкершілігіне кірмейді. 

 

Тазарту және зарарсыздандыру 

1. Өңдеу қорабын ТЗҚ-ға орналастырыңыз да, бағдарламаны 

қосыңыз. 

2. Бағдарлама аяқталған соң, өңдеу қорабын ТЗҚ-дан алыңыз. 

3. Тазартқыш адаптерді кері құрастыру тәртібімен бөлшектеңіз 

(8.5.1-тарауды, 38-бетті қараңыз). 

4. Сүзілген сығылған ауамен құралдың бөлшектеріндегі 

қалдық ылғалды құрғатыңыз.  

 

 

ЕСКЕРТПЕ 

Сығылған ауа салдарынан манипулятордың 
зақымдануы!  

 Манипуляторды қысымы 3 бардан кем сығылған 
ауамен ғана құрғатуға болады. 
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8.6. Тексеру 

Бұл өнімдер пайдалану қарқындылығына қарай қалыпты пайдалану 

жағдайларында тозады. Тозу техникалық себептерге байланысты 

орын алады және оның алдын алу мүмкін емес. 

Егер өнімде сыртынан көрінетін ақаулар бар болса немесе ол осы 

нұсқаулықта сипатталғандай жұмыс істемесе, оны ауыстыру керек. Бұл 

жағдайда өндірушіге немесе оның өкіліне хабарлаңыз. 

 Тазартудан кейін, жеке құрал бөлшектерін көзбен және 

функционалдық тұрғыдан тексеріңіз. 

 Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз. 

 

 

ҚАУІПТІ 

Оқшаулау сынғыш немесе ақаулы болса, науқастың 
күйіп қалу қаупі бар!  

 Оқшаулағыш зақымдалған болса, құрал бөлшектерін 
ауыстырыңыз. 

 

Манипулятор 

1. Манипулятордың іске қосу тетігінің бірқалыпты жеңіл қозғалуын 

тексеріңіз. 

2. Атауыз қысқышының зақымдалмағанын және тоттанбағанын 

тексеріңіз. 

 

Атауыз 

1. Электрод беттері мен пышақ арналары таза әрі зақымсыз 

болуын тексеріңіз. 

2. Атауыздың иілген жеріндегі кабель зақымдалмағанын 

тексеріңіз. 

 

Жоғары жиілікті кабель 

1. Жалғағыш зақымдалмағанын және тоттанбағанын тексеріңіз. 

2. Оқшаулағыш зақымдалмағанын көзбен тексеріңіз. 
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8.7. Қаптау 

 

Тасымалдау қаптамасында зарарсыздандыруға 
болмайды. 

 

Қаптама келесі критерийлерге сәйкес келуі керек: 

• DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607/DIN EN 868-2 ... 10 

(бұрынғы EN 868/ANSI AAMI ISO 11607); 

• бумен зарарсыздандыруға жарамды (137°C дейінгі 

температураларға төзімді, бу өткізгіштігі жеткілікті); 

• тұрақты күтім жасау (зарарсыздандыру контейнері). 

 Құрал бөлшектерін түгендеңіз. 

 Манипуляторды құлыпталмаған күйде автоклавтаңыз. 

 Құрал бөлшектерін өңдеу қорабына келесі суретте көрсетілгендей 

салыңыз: 

 

 

 

 Жабдықталған өңдеуге арналған електі бір рет қолданылатын 

зарарсыздандыру қаптамасына және/немесе тиісті 

зарарсыздандыру контейнеріне салыңыз. 
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8.8. Автоклавтау 

 

ЕСКЕРТПЕ 

Ыстық ауамен зарарсыздандыру процесінде құралдың 
бұзылуы!  

 Тиісті зарарсыздандыру процедурасын ұстаныңыз. 

 

Зарарсыздандыру үшін тек келесі техникалық сипаттамаға сәйкес 

келетін бумен зарарсыздандыру әдісін пайдаланыңыз: 

• Фракциялық вакуумдық әдіс (өнім кептіруі жеткілікті). 

• Бумен зарарсыздандырғыш DIN EN 13060 немесе 

DIN EN 285 стандартына сәйкес келеді. 

• DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (бұрынғы 

DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) (жарамды IQ/OQ 

(пайдалануға беру) және өнімнің арнайы тиімділігін 

бағалау (PQ)) сәйкес тексеру. 

• DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (бұрын 

DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) сәйкес төзімділікті 

қоса алғанда максималды зарарсыздандыру 

температурасы 134°C (DIN EN 13060 немесе 

DIN EN 285) сәйкес бумен зарарсыздандырғыш 

төзімділігін қоса алғанда, 137°C). 

• Зарарсыздандыру уақыты3: 

• 121°C температурада 20 минут 

• 132/134°C температурада 3–20 минут 

 

 

Неғұрлым тиімді гравитациялық әдісті пайдалану қосымша 
тексеру арқылы қамтамасыз етілуі керек (ұзағырақ 
зарарсыздандыру уақыты қажет болуы мүмкін). 

 

  

 
3 Тексеру: 1,5 минут бойы 132°C температурада 3 форвакуум фазасының жарты циклі,  

Қаптамасы: зарарсыздандыру фольгасында қосарлы қаптау 



8 Өңдеу  

46  BOWA-IFU-MN031-554-ERGO315R-S3-KK-20210219 

Басқа зарарсыздандыру әдістерін пайдалану (мысалы, этилен оксиді, 

формальдегид, радиациялық және төмен температуралы плазмалық 

зарарсыздандыру) өндірушінің жауапкершілігіне кірмейді. 

1. Қолдану жағдайында келесілерді ұстаныңыз: 

• DIN EN ISO 14937/ANSI AAMI ISO 14937; 

• Әдістерге арналған стандарттар. 

2. Тексеру шеңберінде өнімнің нақты геометриялық 

сипаттамасын тексере отырып, әдіс жарамдылығын және 

тиімділігін (кей жағдайларда, зарарсыздандыру 

қалдықтарын анықтауды қоса алғанда) көрсетіңіз. 
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8.9. Қоршаған орта жағдайлары 

8.9.1. Сақтау және тасымалдау 

1. BOWA алғашқы қолданар алдында өнімдерді түпнұсқа қаптамада 

сақтауды ұсынады. Өнімдерді мыналардан қорғалған жерде 

сақтаңыз: 

• соғу, құлау немесе шайқау сияқты күшті механикалық 

әсерлер; 

• тікелей күн сәулесі; 

• жылу көздері (мысалы, жылу алмастырғыштар, 

кондиционерлер, ...). 

2. Құралды құрғақ күйде тасымалдаңыз немесе сақтаңыз. 
 

Зарарсыздандырылған өнімдердің сақтау мерзімі қаптама мен сақтау 

жағдайларына байланысты.  

 

 
Жеткізу картоны өнімді сақтауға арналмаған. 

8.9.2. Пайдалану 

Өнімді ұрылу, құлау немесе соғылу сияқты механикалық күштерден 

қорғай отырып, бөлме температурасында қолданыңыз. 
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9. Техникалық сипаттамалар 

Техникалық сипаттамалар 

Макс. кернеу 200 Вп синусоидалы 

Рұқсат етілген жоғары 
жиілікті құрылғы 

Қан тамырын бітеу бағдарламалық 
құралы бар BOWA ARC 
генераторлары: 

• ARC 350 – REF 900-351 

• ARC 400 – REF 900-400 

COMFORT тану Plug’n Cut COMFORT құрал 
сәйкестендіргіші бар 
BOWA COMFORT құралдары 
генератордың бағдарламалық 
жасақтамасының келесі 
нұсқаларымен үйлесімді: 

• V2.2.1 нұсқасынан 

басталатын ARC 400 

• V2.1.1 нұсқасынан 

басталатын ARC 350 

1.х.x бағдарламалық жасақтама 
нұсқасымен пайдалану мүмкін 
емес, себебі мұнда жоғары нұсқаға 
дейін жаңартуға қолдау 
көрсетілмейді. 

Рұқсат етілген жұмыс 
режимдері 

Ligation, ARCSeal 
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10. Утилизациялау 

 

ҚАУІПТІ  

Инфекция жұқтыру қаупі! 

 Микроорганизмдер мен жұқпалы ауруларды 
таратудың алдын алу үшін құралды аурухана мен 
жекеменшік емхана аймағынан шығарар алдында, 
оны зарарсыздандырыңыз. 

 

Медициналық өнімдерді, қаптама материалдарын және қосалқы 

бұйымдарды өнім қолданылатын елдегі ұлттық заңдар мен 

ережелерге сай утилизациялау керек. 
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11. Қаптамадағы таңбалар 

Таңба Мағынасы 

 
Пайдалану нұсқаулығын ұстаныңыз 

 Өнім нөмірі 

 Топтама 

 Саны 

 
Мына мерзімнен бұрын қолданыңыз 

 Этиленоксидпен стерилизацияланған 

 
Бір рет қана қолданылуға арналған 

 
Қайта стерилизациялауға болмайды 

 
Қаптамасы зақымдалған жағдайда қолдануға 
болмайды 

 Күн сәулелері түспейтін жерде сақтаңыз 

 
Құрғақ күйде сақтаңыз 

 
Өндірушісі 

0123 
CE белгісі мен құзыретті мекеменің 
идентификациялық нөмірі 

 Ресей стандарттарына сай келеді 

 
Өндірілген күні 

 
Абай болыңыз 

 
Медициналық өнім 
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