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BRUKSANVISNING
Steg 1. Bekräfta antalet svampar när paketet är öppet och 

kontrollera att de är hela.
Steg 2. För in instrumentet genom en korrekt 
             dimensionerad trokar. 
Steg 3. Använd under direkt visualisering från ett endoskop eller 

med en jämförbar metod.

Steg 5. Efter uttagandet ur trokaren/patienten, verifiera
             svampantalet och dissektorns integritet. 

Steg 4. Använd instrumentet för provupptagning och trubbig 
dissektion av mjuk vävnad/-er eller strukturer, allt efter 
behov.

Endostik® endoskopiska dissektorer är tillverkade av ett absorberande material med 
en inre markör som kan detekteras i röntgen. Dissektorn fästs sedan i ett skaft på 5 
mm.  Endostik® endoskopiska dissektorer är utformade för införande och användning 
genom alla trokarer av lämplig storlek eller en trokar med omvandlare.  Enheten 
används för att badda små mängder vätska eller för trubbig dissektion av 
mjukvävnad(er) och strukturer. 

Endoskopisk Dissektor 
(Läs före användning)

• Endoskopiska procedurer ska endast utföras av läkare som både har lämplig utbildning 
och vana med endoskopiska tekniker.  En grundlig förståelse av verksamhetsprinciperna, 
risker kontra fördelar och faror vid användning av endoskopiska tekniker är avgörande för 
att undvika skada på patienten och/eller användaren. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

• Den här produkten är endast avsedd för engångsbruk. Den får inte omsteriliseras. 
Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och påföljande försämring av 
patientens hälsa.  FABCO ansvarar inte för någon produkt som har steriliserats om 
och/eller återanvänts.  

• Enskilda enheter bör endast vara i kontakt med vävnad i < 1 timme.

• Använda dissektorer ska betraktas som biologiskt avfall och kasseras i enlighet med 
lokala föreskrifter.  

• Använd ej om den individuella förpackningen har skadats eller har öppnats.  Produkten 
är steril så länge som den individuella förpackningen inte har öppnats, inte är skadad och 
inte har passerat sitt utgångsdatum.  Använd korrekt aseptisk teknik under alla 
hanteringsfaser.

Utgångs-
datum

• Räkna alla enheter före och efter operationen innan ingreppet avslutas. Använd röntgen 
för att hitta enheterna i händelse av att du inte kan hitta en enhet. Underlåtenhet att 
verifiera antal och dissektorns skick kan leda till ytterligare ingrepp och/eller göra så att 
kirurgin tar längre tid.

• Svampar kan vara dolda från röntgen när de ligger bakom ben eller i sjukligt överviktiga 
personer. Vi rekommenderar att minst tre vyer, med hjälp av optimala parametrar för 
avbildningsutrustningen (röntgen), i olika vinklar (t.ex. i 45 grader, 22,5 grader och 0 
grader) för fram- och baksida, eller lämpligt plan, används och granskas för att hitta en 
enhet som saknas. Om du har funderingar kring visualisering ska du kontakta en lokal 
avbildningsexpert för att etablera optimala radiografiska parametrar (t.ex. kVp, mAs) för 
visualisering med avbildningsutrustningen.

Ftalatvarning
     Det röntgendetekterbara materialet i denna enhet innehåller ftalater, specifikt diisononylftalat 

(DINP). Resultaten från vissa djurförsök har visat att ftalater kan vara reproduktionstoxiska. 
Risker för spädbarn (pojkar) kan inte uteslutas vid långvarig exponering eller applicering 
baserat på nuvarande vetenskapliga kunskaper. Läkemedel som innehåller ftalater ska 
endast användas tillfälligt av gravida kvinnor, ammande mödrar, bebisar och spädbarn


