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КЕРІВНИЦТВО З КОРИСТУВАННЯ  
ручками одноразового використання, ручками і шлангами для 
системи SHE SHA 

№ за каталогом / назва 

801-030 Ручка, тумблер, ніж, діам. 2,4 мм, 3 контакти, 3 м, для одноразового 
використання, стерильна 

802-030 Ручка, 2 перемикачі, ніж, діам. 2,4 мм, 3 контакти, 3 м, для одноразового 
використання, стерильна 

802-032 Ручка SHE SHA 2 перемикачі, ніж, 3 м, для одноразового використання, 
стерильна 

952-001 Шланг SHE SHA для ручки, для одноразового використання, стерильний 
  

Стерильні вироби для одноразового використання 
 

Позначки на продукції або на упаковці 
 

Позначка Опис 

 
Номер за каталогом 

 
Кількість 

 
Номер партії 

 

Зверніться до інструкції 
користувача 

 
Виробник 

 
Медичний прилад 

 
Берегти від сонячного світла 

 
Зберігати в сухому місці 

0123 

Мітка відповідності Європейським 
нормативним актам та 
ідентифікаційний номер органу 
сертифікації 

Rx only 

Застереження. За федеральним 
законодавством (США) продаж 
цього пристрою дозволено тільки 
лікарям або за розпорядженням 
лікаря.  

 

Повторну стерилізацію 
заборонено 

 
Термін придатності 

 

Повторне використання 
заборонено 

 

Не використовувати, якщо 
упаковку пошкоджено 

 
Стерилізовано опроміненням 

 
Відповідає російським стандартам 

 
Одна бар’єрна система для 
стерилізації 

 
Одноразова стерильна бар’єрна 
система із захисною упаковкою 
зовні  

Європейський регламент щодо медичних пристроїв 
Цей виріб відповідає Регламенту 2017/745 щодо медичних пристроїв  

1 Використання за призначенням 

Електрохірургічне обладнання для розрізання й коагуляції тканин. 

Показання до застосування  
Монополярні ручки призначені для під’єднання електродів і пристроїв для 
електрохірургічного розрізання й коагуляції тканин до електрохіругічних 
генераторів. 

Протипоказання до застосування 
Не можна використовувати монополярні ручки в безпосередньому 
контакті із серцем, центральною серцево-судинною системою або 
центральною нервовою системою.  
Не можна використовувати монополярні ручки, якщо протипоказані 
методики хірургічного втручання.  
Не можна використовувати монополярні ручки, якщо, на думку 
досвідчених лікарів чи згідно з наявною фаховою літературою, таке 
використання може створити небезпеку для пацієнта, наприклад через 
загальний стан або за наявності інших клінічних протипоказань. 

Блок ВЧ і налаштування живлення 
Найбільша дозволена напруга становить 5000 Вп. 
Пристрої (801–030; 802–030; 802–032) можна використовувати тільки з 
монополярним струмом. 

2 Інструкції з безпеки 

2.1. Інструкції щодо виробу 

1. Перед використанням упевніться в тому, що сам виріб і його упаковка цілі й неушкоджені.  
2. Дозволяється використовувати лише вироби з неушкодженою упаковкою. 
3. Не можна використовувати виріб, якщо термін придатності минув. 
4. Виймаючи виріб із упаковки, дотримуйтеся асептичних технік. 
5. Перш ніж відкривати захисну упаковку, очистіть її від пилу. Одразу ж після відкривання захисну 

упаковку слід закрити знову для захисту виробів від пилу. Не можна класти вийняті вироби назад до 
вже відкритої захисної упаковки. Упаковку треба належним чином закрити знову. 

6. Перед кожним використанням слід перевіряти кожен електрохірургічний пристрій на відсутність 
ознак пошкодження, як-от розривів, поламаних частин або дефектів ізоляції. Особливо ретельно 
слід перевіряти такі ділянки, як кінчики та леза електродів, а також рухомі деталі й ізоляцію.  

7. Пошкоджені пристрої не можна використовувати за жодних умов.  
8. Ремонт і технічне обслуговування не дозволяються.  
9. Не можна застосовувати до пристроїв механічні навантаження, що перевищують зазначені обмеження. 
10. Дотримуйтесь інструкцій із використання генератора ВЧ і системи евакуації диму SHE SHA, а також 

загальних інструкцій із виконання електрохірургічних процедур. 
11. Застереження. Існує ризик травми через гострі краї. 
12. Система евакуації диму не призначена для використання з рідинами, а придатна лише для 

видалення диму.  

 

0123 

 

 



  MN031-713-S3  

BOWA MEDICAL  
BOWA-electronic GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz-Strasse 4-10 
72810 Gomaringen | Germany 

Phone +49 7072-6002-0  
Fax +49 7072-6002 33  
info@bowa-medical.com  
www.bowa-medical.com 

 

 
BOWA-IFU-MN031-713-HANDLE 801-030+802-030+802-032-S3-UK-20211011 2 

13. № за каталогом 952-001: Призначений лише для під’єднання до системи евакуації диму SHE SHA. 
Не можна під’єднувати трубки системи SHE SHA до вентиляційної системи або до системи 
збирання газів-анестетиків. 

14. Несправні ВЧ-кабелі, ручки й електроди не підлягають ремонту. Їх потрібно замінювати новими виробами. 
15. Щоб уникнути ризику травми й ураження операторів електричним струмом, переконайтеся, що 

живлення вимкнено, перш ніж під’єднувати високочастотні кабелі й допоміжні пристрої до 
електрохіругічного пристрою або від’єднувати їх від нього. 

16. Від’єднуючи ВЧ-кабель, тримайте його за вилку — за жодних обставин не можна тягнути за сам кабель. 
17. Щоб уникнути опіків (теплового перевантаження), дотримуйтеся правил, наведених нижче. 

-  Упевніться, що в місці з’єднання активної ручки або електродного роз’єму зі стрижнем активного 
електрода немає жодних оголених металевих частин. 

-  Переконайтеся, що між активною ручкою чи роз’ємом і стрижнем активного електрода постійно 
існує належний електричний контакт. 

-  Упевніться, що між активною ручкою чи роз’ємом і стрижнем активного електрода постійно існує 
тісний фізичний контакт. 

18. За можливості користуйтеся лише тими допоміжними пристроями, які входять до комплекту 
поставки. 

2.2. Інструкції щодо використання 

1. Оператор має пройти підготовку для роботи з пристроєм і знати базові принципи, правила 
застосування й ризики, пов’язані з високочастотною хірургією. 

2. Пристрої можуть використовувати лише відповідно навчені медичні працівники. 
3. Забороняється використовувати пристрої за наявності в місці втручання металевих імплантатів,  

як-от стентів. 
4. Якщо в пацієнта є кардіостимулятор, проконсультуйтесь із кардіологом, перш ніж проводити 

процедуру з використанням високочастотного випромінювання.  
5. Забороняється використовувати в середовищі, де присутні вибухонебезпечні або легкозаймисті 

речовини.  
6. Не допускайте контакту пристрою з іншими неізольованими пристроями чи предметами. 
7. Дотримуйтеся рекомендованих налаштувань живлення й максимальної напруги.  

Завжди вибирайте найнижче з потрібних налаштувань живлення. 
Ефективність налаштувань оцінює оператор. 

8. Різати або коагулювати можна лише на тих поверхнях, які безпосередньо перебувають у полі зору. 
9. Щоб уникнути травми внаслідок раптової активації високої частоти, не налаштовуйте ВЧ-пристрої 

безпосередньо на пацієнтові. 
10. Робочі частини високочастотного блоку з маркуванням BF/CF вважаються подовженими за 

допомогою під’єднаних до них пристроїв. 
11. Про всі серйозні інциденти, пов’язані з виробом, слід інформувати виробника й компетентні органі 

влади в тій країні, де перебуває оператор. 

2.3. Вказівки щодо електромагнітної сумісності 

На медичні електричні прилади розповсюджуються спеціальні застережні заходи щодо електромагнітної 

сумісності, тому зверніть особливу увагу на наведені далі вказівки. 

1. Комплектуючі BOWA призначені лише для підключення до високочастотних хірургічних пристроїв BOWA. 

2. Використання додаткового обладнання із медичними приладами інших виробників може призвести 

до збільшення інтенсивності випромінювання або зменшення їх завадозахищеності. 
 

 

 

ВКАЗІВКА 

Запорукою технічної безпеки пристрою при його комбінації з медичними приладами є виконання 

наступних умов: 

 відповідні керівництва з користування дозволяють вибрану комбінацію або 

 призначення пристрою і специфікація сполучення дозволяє спільне використання цих 
пристроїв. 
 

Суворо дотримуйтесь вимог відповідних керівництв з користування і специфікацій сполучення 
медичних приладів. 
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3 Стерильність 

 
Ручки постачаються стерильними в індивідуальних упаковках.  
Якщо таку індивідуальну упаковку було відкрито, вона розірвана або іншим чином ушкоджена, слід вважати 
ручку нестерильною. Те саме стосується ручок, в яких сплив термін придатності. В обох випадках ручки не 
можна використовувати. 
Ці ручки одноразові; забруднені вироби не підлягають повторній обробці. Ручки, що зазнали контакту з кров’ю, 
тканинами тіла або фізіологічними рідинами, слід утилізувати згідно з дійсним законодавством країни й 

відповідними нормативними актами. 
 

 

4 Вказівки щодо застосування 
 

801-030, 802-030 i 802-032 
Під'єднайте штекер пристрою до монополярного вихідного (3-контактного) роз'єму високочастотного 
пристрою.  
 

802-032 і 952-001 
Під'єднайте кінець шланга до сумісної системи евакуації електрохірургічного диму, перевірте надійність 
з'єднання. Ручку для системи евакуації електрохірургічного диму розташовуйте максимально близько до місця 
операції, це необхідно для максимально ефективного відведення диму. 
 

952-001 
Наконечник ручки пропустіть через дистальний отвір евакуаційної кліпси до упору, потім зафіксуйте в задній 
частині кліпси. З'єднувальний кабель ручки можна прокласти через місця кріплення вздовж шланга. 
 

801-030, 802-030 і 802-032 
Натиснути жовту кнопку = активація струму різання 
Натиснути синю кнопку = активація струму коагуляції 
 

802-030 
Активація за допомогою педального вимикача, під'єднаного до високочастотного пристрою. 

5 Експлуатація та зберігання (транспортування) 

Зберігайте вироби в оригінальній упаковці, захищаючи від прямого сонячного світла й вологи. 
Забороняється використовувати вироби, якщо час зберігання, зазначений на етикетці, минув. 

6 Утилізація 

Утилізацію медичних виробів, матеріалу упаковки, а також додаткових пристроїв слід виконувати відповідно 
до вимог місцевих приписів і законів.

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
 

Стерильність зберігається лише за умови, що упаковку не пошкоджено! 
 

Якщо ручки вже побували в контакті з пацієнтом або були забруднені, їх не можна вдруге 
обробляти; натомість їх треба утилізувати як відходи. 

 

УВАГА! 
 

Повторна стерилізація заборонена! 
 

Небезпека  

• порушення функціональності, 

• пошкодження ізоляції внаслідок можливої несумісності матеріалів і 

• перенесення мікроорганізмів! 


