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PRZESTROGA

• Prawo federalne (USA) zezwala na użycie i sprzedaż niniejszego wyrobu 
wyłącznie przez lekarza lub na zlecenie lekarza.

• Sterylne.  Niniejszy wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. 
Nie sterylizować ponownie.  Ponowne użycie może spowodować zakażenie 
mikrobiologiczne, prowadząc w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia 
pacjenta.  Firma FABCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyroby, 
które zostały poddane ponownej sterylizacji lub zostały użyte powtórnie.

• Nie używać, jeżeli opakowanie jednostkowe zostało uszkodzone lub otwarte.  
Produkt zachowuje sterylność, jeżeli opakowanie jednostkowe nie zostało otwarte, 
nie jest uszkodzone oraz nie upłynął termin ważności.  Na wszystkich etapach 
obchodzenia się z wyrobem należy stosować techniki aseptyczne.

• Nie przycinać gazików w niewielkiej odległości od miejsca wykonywania zabiegu 
chirurgicznego. Istnieje ryzyko dostania się do rany pacjenta fragmentów 
niemożliwych do wykrycia w badaniach RTG.  Nieusunięcie fragmentów gazików z 
ciała pacjenta może wywoływać reakcję na ciało obce.

Etap 1.  Przed wprowadzeniem 
Oczyścić i odessać kanał udowy.  Wprowadzić 10 
cm3 roztworu wodnego soli do kanału udowego.

Etap 2.  Wprowadzanie
Wyjąć gazik z opakowania i wprowadzić koniec bez 
tasiemki do kanału udowego.  Wodny roztwór soli 
zapoczątkuje zwiększanie objętości gazika w 
kanale udowym.

Etap 3.  Zwiększanie objętości 
Gazik w szybkim tempie wchłonie wodny roztwór 
soli i zacznie zwiększać swą objętość, wypełniając 
kanał udowy.  Spowoduje to wywarcie niewielkiego 
ciśnienia na ścianę kanału.

Etap 4.  Wyjmowanie 
Pozostawić gazik na miejscu przez co najmniej 
jedną minutę.  Wyjąć gazik przed nałożeniem 
cementu kostnego, delikatnie ciągnąc za tasiemkę 
lub chwytając gazik szczypczykami.

Gazik do kanału udowego 


