
SKALPELOVÉ ČEPELKY  

Použití v souladu s určeným účelem
Pro rozříznutí tkáně a další postupy, které vyžadují ostrou čepel k propíchnutí nebo řezu. Chirurgické čepelky jsou zabaleny do 
oddělitelných fóliových obalů. Každá čepelka je zabalena do fóliového obalu jednotlivě, aby se zamezilo poškození ostří při 
kontaktu s jinou čepelí. Čepelky z karbonové oceli mají ochrannou vrstvu VCI. 
Pro odhalení čepelky se doporučuje rozevřít ve sterilním prostředí fóliový obal do poloviny. Nenechejte vypadnout čepelku z 
obalu. Fóliový obal má označení, které jasně ukazuje, ve kterém směru musí být rozevřen.
Čepelku lze přímo nasadit na kovovou rukojeť nasunutím rukojeti na otvor v čepelce ještě před úplným vyjmutím čepelky z 
obalu.
Alternativně lze čepelku vyjmout pinzetou a připevnit k rukojeti, jak je znázorněno na připojeném nákresu.
Zejména je nutné dbát na to, aby obal nebyl v žádném případě otevřen v nesterilním prostředí, protože jinak čepelka, která 
byla předtím sterilizována minimální dávkou gama záření 25 kGy, bude nesterilní. Předpokladem jsou správné postupy jako při 
použití jakéhokoli sterilního nástroje.
Během používání zamezte kroucení, ohnutí nebo vystavení čepelky nadměrné síle resp. zátěži, aby nedošlo ke zlomení čepelky.

Upozornění
Čepelky jsou extrémně ostré. Zacházejte s nimi opatrně. Ostré předměty jsou po použití kontaminovány. Poranění může vyvolat 
onemocnění. 
Další informace naleznete také ve směrnicích AORN, CDC, OSHA nebo jiných lokálních organizací pro stanovení standardů 
ohledně manipulace s ostrými lékařskými nástroji a jejich likvidaci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace
Při likvidaci je třeba věnovat dostatečnou péči, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu nebo zranění ostrou čepelkou. 
Doporučuje se likvidovat čepelky v předepsaných kontejnerech na ostré předměty. 

Sterilní skalpelové čepelky,
karbonová ocel, bez latexu

Návod k použití

Jen pro jednorázové použití: Opakované použití může způsobit dodatečnou kontaminaci nebo pooperační komplikace. 
Integrita výrobku může být ohrožena jakýmikoliv procesy čištění nebo opětovné sterilizace.

Připevnění čepelky 
Uchopte čepelku pinzetou nebo podobným nástrojem a zamezte kontaktu s břitem.

1. Držte rukojeť v levé ruce objímkou nahoru. 

2. Umístěte čepelku kousek nad objímku rukojeti a spojte otvor čepelky s objímkou. 

3. Posuňte čepelku dál, dokud nezapadne

Odstranění čepelky
4. Uchopte čepelku pinzetou nebo podobným nástrojem.
Špičkou ukazováčku zvedněte konec čepelky v bodě „A“, zamezte přitom kontaktu s 
břitem a opatrně vysuňte čepelku z rukojeti.
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RECOMMENDED PROCEDURES FOR ATTACHMENT & REMOVAL OF BLADES 
To attach blade  

Grip blade with forceps, or similar, avoiding contact with cutting edge. 

Hold handle in left hand with fitting uppermost (fig 1). 

Place blade partway over handle fitting and engage slots (fig 2). 

Slide blade until it clicks into position. (fig 3).

To remove a blade  
Grip blade with forceps, or similar. 
Lift heel of blade at point 'A' with tip of index finger, avoiding contact with cutting edge, and slide away from 
handle carefully (fig 4). 
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Tento produkt lze zakoupit v následujících variantách: HEIK10, HEIK10A, HEIK11, HEIK11P, HEIK12, HEIK12D, HEIK13, 
HEIK15, HEIK15C, HEIK15SM, HEIK18, HEIK19, HEIK20, HEIK21, HEIK22, HEIK22A, HEIK23, HEIK24, HEIK25, HEIK36
Tento návod k použití platí pro všechny produkty začínající označením HEIK
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Nepoužívat opakovaně.
Do not re-use.

Nepoužívat obsah pokud je obal poškozen.
Do not use if package is damaged.

Chránit před vlhkem. 
Keep dry.

 Chránit před slunečním světlem.
Keep away from sunlight.

Teplotní omezení.
Temperature Limitations.
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Sterilizace gama zářením.
Sterilized using irradiation.

Spotřebovat do
Use by date

Číslo šarže
Batch code

Katalogové číslo
Catalogue number

Datum výroby
Date of manufacture

EC REP
MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Dbát návodu k použití
Consult instruction for use
Pozor
Caution

Opětovně nesterilizovat
Do not resterilize


