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INSTRUKCJA UŻYCIA
Etap 1. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić liczbę i gazików 

disektora oraz upewnić się, czy są one nienaruszone.
Etap 2. Wprowadzić urządzenie przez jakikolwiek trokar o 

odpowiednim rozmiarze. 
Etap 3. Należy używać w warunkach bezpośredniej wizualizacji za 

pomocą endoskopu lub innej, podobnej metody. 

Etap 5.    Sprawdzić liczbę gazików oraz upwnić się, że dissektor jest 
nienaruszony po wyciągnieciu z trokara/pacjenta.

Etap 4. Urządzenie służy do oczyszczania lub do tępej dysekcji 
tkanki/tkanek miekkich i struktur, w zależności od potrzeby.

OPIS
Wykonane z higroskopijnego materiału dissektory endoskopowe Endostik® mają 
wbudowany widoczny w badaniach RTG znacznik i są przymocowane do 5mm trzonu.  
Dissektory endoskopowe Endostik® zostały zaprojektowane do wprowadzania i użycia z 
trokarami/trokarami z konwerterami o odpowiednich rozmiarach.  Urządzenie służy do 
tamponowania małych ilości płynu lub do tępej dysekcji tkanki/tkanek miękkich i struktur.

Dissektory endoskopowe
(Prosimy przeczytać przez użyciem)

• Procedury endoskopowe powinny być wykonywane jedynie przez lekarzy posiadających 
odpowiednie przeszkolenie i zaznajomionych z technikami endoskopowymi.  Pełne 
zrozumienie procedur operacyjnych, stosunku podejmowanego ryzyka do korzyści oraz 
niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem technik endoskopowych jest niezbędne w 
celu uniknięcia potencjalnych urazów u pacjenta/osoby obsługującej urządzenie. 

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA 

• 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 i/lub 
zostały użyte powtórnie.  

• Kontakt danego przyrządu z tkanką powinien być ograniczony do <1 godziny.
• Sprawdzić liczbę wszystkich urządzeń przed i po zabiegu a przed operacyjnym 

zamknięciem. W przypadku, gdy urządzenie nie może zostać zlokalizowane, można użyć 
promieni RTG do lokalizacji urządzeń. Zaniechanie przeprowadzenia weryfikacji tej liczby 
oraz nienaruszalności urządzenia może spowodować konieczność wykonania dodatkowych 
zabiegów i/lub wydłużenia czasu trwania operacji.

• Nie należy używać jeśli jednostkowe opakowanie jest uszkodzone lub  zostało 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.

• Zużyte dysektory winny być uważane za bio-odpady i usuwane w sposób zgodny z lokalnymi 
przepisami.   
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• Małe gaziki mogą być zasłonięte przed promieniami RTG gdy znajdują się za kośćmi lub u 
chorobliwie otyłych pacjentów. Zaleca się wykonanie i analizę przynajmniej trzech sesji 
obrazowania, z użyciem optymalnych parametrów urządzeń obrazowania RTG, pod rożnymi 
kątami (np. 45 stopni, 22,5 stopnia i 0 stopni), z przodu i z tyłu, oraz z użyciem odpowiedniej 
płaszczyzny w celu lokalizacji brakującego urządzenia. W przypadku obaw dotyczących 
wizualizacji, należy skonsultować się z lokalnym specjalistą w dziedzinie obrazowania, aby 
ustalić optymalne parametry radiograficzne (np. kVp, mAs) dla wizualizacji z użyciem danych 
urządzeń do obrazowania.

     Wykrywalny materiał rentgenowski w tym urządzeniu zawiera ftalany, w szczególności 
ftalan diizononylowy (DINP). Wyniki niektórych doświadczeń na zwierzętach wykazały, że 
ftalany są potencjalnie szkodliwe dla reprodukcji. Postępując zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy naukowej, nie można wykluczyć ryzyka dla wcześniaków płci męskiej w przypadku 
wystawienia na długotrwałe działanie lub w przypadku zastosowania. Produkty medyczne 
zawierające ftalany powinny być stosowane tylko tymczasowo u kobiet w ciąży, karmiących 
matek, niemowląt i małych dzieci.

Ostrzeżenie dotyczące ftalanów


