Datum účinnosti: 20.04.16   Verze: A    Změna: 1
Návod k použití jednorázového kožního stapleru
【Název výrobku】Jednorázový kožní stapler
【Konstrukce】Jednorázový kožní stapler se skládá z rukojeti, úložného boxu na svorky, přítlačné destičky, svorek atd.
【Popis modelu】
  CSPF — □□
	                          Velikost svorky po sešití（W, R）  
                              Množství svorek    
                              Anglická zkratka jednorázového kožního stapleru Changsheng
【Specifikace】
CSPF-15W；        CSPF-25W；       CSPF-35W；       CSPF-45W；       
CSPF-15R；         CSPF-25R；        CSPF-35R；        CSPF-45R；       
【Specifikace extraktoru svorek】 CSPF-CW;   CSPF-CR;
【Číslo výrobní licence】Číslo výrobní licence Jiangsu FDA je 2010-0270
【Číslo registrovaného certifikátu】15041892 001
【Platná norma】EN ISO 13485:2012+AC:2012, směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS příloha Ⅱ
【Očekávané použití】Pro šití kůže na operačním sále a na pohotovosti.
【Charakteristiky】Materiál, ze kterého je jednorázový kožní stapler vyroben, nemá žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Snadná obsluha, rychlé šití s výslednou hladkou ránou, zkrácení doby operace, snížení krvácení a zlepšení kvality sešití kůže.
【Návod k použití】
I. Návod k použití jednorázového kožního stapleru:
1. Očistěte kůži kolem rány a operačního řezu, pak držte kožní stapler tak, aby směřoval kolmo k pokožce, ujistěte se, že řez je ve středu svorky stapleru a pak stiskem proveďte sešití kůže. 
2. Pevně přidržujte pohyblivou rukojeť, dokud svorky stapleru nesešijí ránu. (Rukojeť musí být stisknutá po celou dobu zákroku a nelze ji během šití uvolnit.)
3. Uvolněte pohyblivou rukojeť a odstraňte stapler proti směru hodinových ručiček vzhledem ke středu šité rány.
4. Zopakujte postup uvedený výše na zbytku operační rány nebo poranění a dokončete sešití kůže.
II. Návod k použití extraktoru svorek jednorázového kožního stapleru:
1. Jednorázový kožní stapler CSPF-W je kompatibilní s extraktorem kožních svorek CSPF-CW; jednorázový kožní stapler CSPF-□□R je kompatibilní s extraktorem kožních svorek CSPF-CR.
2. Vložte dva paralelní háčky extraktoru mezi svorku a kožní tkáň a pevně přidržte extraktor, abyste vyjmuli svorku stapleru z kožní tkáně. 
3. Extraktor kožních svorek (volitelný) je opakovaně použitelný výrobek; výrobní závod opouští bez sterilizace, před klinickým použitím ošetřete extraktor obvyklou dezinfekcí. 
【Upozornění】 
1. Jednorázový kožní stapler není vhodný pro operační rány, které po operaci vyžadují relaxační stehy.
2. Jednorázový kožní stapler se nesmí používat, pokud je vzdálenost mezi kožním řezem a vnitřní tkání menší než 5 mm.
3. Jednorázový kožní stapler se nesmí používat pro šití tkáně vnitřních orgánů.
4. Tento výrobek se nesmí používat, pokud má poškozený obal.
5. Tento výrobek se nesmí používat, pokud má prošlou dobu spotřeby.
6. Tento výrobek je sterilizován a likviduje se po jednom použití, opakované použití je zakázáno. 
7. Chirurg by měl být proškolen.
【Balení】 
Jednorázové kožní staplery jsou baleny individuálně v blistrovém balení a extraktor svorek je balen v papírovém/PE sáčku. Středním a vnějším obalem je kartonová krabice. 
【Skladování】
Tyto výrobky by měly být skladovány v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nižší než 80 %, bez korozivních plynů.
【Popis štítku】
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              1.                           Jen pro jedno použití

STERILNÍ
EO
  
             2.                           Výrobek je sterilizován EO

【Metoda sterilizace】Sterilizace EO	
【Validovaná lhůta sterilizace】Tři roky
【Výrobce】Changzhou Medical Bioengineering Co., Ltd
【Adresa】Tianzhutang, Dongqing, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, 213114, Čína
【PSČ】213114
【Tel.】86-519-88966750
【Fax】86-519-88964890-8002
【Webové stránky】www.china-changsheng.com
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【Zplnomocněný zástupce】Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  JIN LIANG
【Adresa】Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



