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Etap 1.  PRZED UŻYCIEM
Nawilżyć jeden koniec bloku czyszczącego przy użyciu kilku kropli wody sterylnej.  
(Należy pamiętać, że blok czyszczący IVALON® szybko chłonie płyny - potrzeba 
tylko kilku kropel.  Nie należy całkowicie nasączać bloku.

Etap 2.  CZYSZCZENIE NOŻYKA
Ostrożnie wytrzeć ostrze nożyka o wilgotny koniec bloku czyszczącego.  Powtórzyć 
tę procedurę kilka razy.  Następnie kilkakrotnie wbić ostrze w suchy koniec przed 
sterylizacją.

UWAGA:  Aby uzyskać optymalne rezultaty, wilgotny koniec bloku czyszczącego 
należy wykorzystać do mycia przyrządów, a suchy koniec do usuwania 
zanieczyszczeń, które przylgnęły

.

PRZESTROGA

• Wyrób sterylny - wyłącznie do jednorazowego użytku.  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.

• Nie przycinać bloków do czyszczenia nożyków w niewielkiej odległości od miejsca 
wykonywania zabiegu chirurgicznego i utrzymywać ich fragmenty z dala od tego 
miejsca.  Fragmenty gazików mogą dostać się do rany w ciele pacjenta.  
Nieusunięcie fragmentów gazików z ciała pacjenta może wywoływać reakcję na 
ciało obce.

• Stosowanie wyrobu musi być przeprowadzane przez lekarza.

• Aby wykluczyć ryzyko zakażenia oraz utraty sterylności, nie należy używać 
produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte, uszkodzone lub po terminie ważności.  
Na wszystkich etapach obchodzenia się z wyrobem należy stosować techniki 
aseptyczne.

• Nie wywierać nadmiernego nacisku na ostrze nożyka. Użycie zbyt dużej siły może 
spowodować uszkodzenie nożyka lub stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

• Używane bloki do czyszczenia nożyków należy traktować jako odpady biologiczne 
i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Blok PVA do czyszczenia nożyków

Blok PVA do 
czyszczenia nożyków 


