Οδηγίερ σπήζηρ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (Αποζηειπωμένα)
Απηό ην έγγξαθν ηζρύεη γηα όια ηα απνζηεηξσκέλα εκθπηεύκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ηελ Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθώλ πιαθώλ, βηδώλ,
ελδνκπειηθώλ θαξθηώλ, θαισδίσλ/βεινλώλ/ξνδειώλ, εκθπηεπκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πξνζζεηηθώλ κειώλ θαη ησλ αξζξνζθνπηθώλ εκθπηεπκάησλ.
Πεξηγξαθή Σπζθεπήο
Αλαηξέμηε ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο γηα ηηο πιήξεηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο.
Χξεζηκνπνηνύκελα πιηθά
Η εηηθέηα ηνπ πξντόληνο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην αθξηβέο ζύλνιν πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εκθύηεπκα.
Πξνβιεπόκελε Xξήζε
Εκθπηεύκαηα επεκβαηηθήο ηερλνινγίαο ρεηξνπξγηθνύ ηύπνπ γηα καθξνπξόζεζκε ρξήζε ή εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο
Γεληθόο ρεηξηζκόο
Απνζεθεύζηε πξνζεθηηθά ην εκθύηεπκα κε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζηαηεπηηθή ηνπ ζπζθεπαζία. Πξηλ απνκαθξύλεηε ηε ζπζθεπαζία, ειέγμηε ηε γηα βιάβεο. Εάλ ε εζσηεξηθή ζπζθεπαζία έρεη ππνζηεί βιάβε,
δελ είλαη εγγπεκέλε ε ζηεηξόηεηα ηνπ εκθπηεύκαηνο. Μελ απνζπζθεπάδεηε ην εκθύηεπκα παξά κόλν ακέζσο πξηλ ηε ρξήζε. Ειέγμηε ην εκθύηεπκα όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο. Ειέγμηε
νπηηθά ην εκθύηεπκα γηα βιάβεο. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε έλα εκθύηεπκα πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε. Πνηέ κελ μαλαρξεζηκνπνηείηε έλα εκθύηεπκα. Σα αξζξσηά εμαξηήκαηα απνηεινύλ κέξνο ελόο
ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα κόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηα θαηάιιεια απζεληηθά εμαξηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη ε BIOTEK. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνύο, αλαηξέμηε ζηα
ζρεηηθά θπιιάδηα θαη ηηο πεξηγξαθέο πξντόλησλ.
Σπζθεπαζία
Όια ηα εμαξηήκαηα ζπζθεπάδνληαη κεκνλσκέλα, ζε πξνζηαηεπηηθέο απνζηεηξσκέλεο ζπζθεπαζίεο. Η απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία έρεη ζεκαλζεί σο "ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ". Η ζπζθεπαζία είλαη ζύκθσλε κε ηα
Επξσπατθά πξόηππα θαη ηνπο θαλνληζκνύο.Σα πξντόληα κε ηε ζήκαλζε "ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ" έρνπλ απνζηεηξσζεί κε αθηηλνβνιία γάκκα ηνπιάρηζηνλ 25kGy (2.5 Mrad) θαη 35kGy (3.5 Mrad) θαηά ην
κέγηζην ή κε Απνζηείξσζε κε Ομείδην ηνπ Αηζπιελίνπ. πληζηάηαη αλεπηθύιαθηα ε επηζεώξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Μόλν ε άζηθηε ζπζθεπαζία πξνζηαηεύεη ην εκθύηεπκα από ηελ εμσηεξηθή επηξξνή θαη
εμαζθαιίδεη απνζηεηξσκέλε απνζήθεπζε. Σεξείηε απζηεξά ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο γηα ηελ αζεςία όηαλ αθαηξείηε ην εκθύηεπκα από ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν ηνπηθόο δηαλνκέαο δελ
κπνξεί λα δερζεί ηα επηζηξαθέληα εκθπηεύκαηα παξά κόλνλ εάλ βξίζθνληαη ζηελ αξρηθή, άζηθηε θαη εληειώο αθέξαηε ζπζθεπαζία ηνπο. Εάλ ε ζθξαγίδα αζθαιείαο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη ζπαζκέλε ή ε
ζπζθεπαζία έρεη αλνηρηεί αθαηάιιεια, ν θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηελ απνζηείξσζε θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο. Πξηλ αλνίμεηε ηελ απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ειέγμηε ην
κέγεζνο ηνπ εκθπηεύκαηνο επαιεζεύνληαο κε ηνλ πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό
Απνζήθεπζε
Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζε μεξό κέξνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Η θνπθθίδα απνζηείξσζεο πξέπεη λα είλαη Κόθθηλε (γηα αθηηλνβνιία γάκκα) Ή Πξάζηλε (γηα απνζηείξσζε κε Αηζπιελνμείδην). ε θακία
πεξίπησζε κελ ρξεζηκνπνηείηε ην εκθύηεπκα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.
Καζαξηζκόο /Εθ λένπ απνζηείξσζε
Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ δελ έρνπλ εκθπηεπηεί θαη δελ είλαη θαηεζηξακκέλα κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ εθ λένπ. Μπνξνύλ επίζεο λα απνζηεηξσζνύλ αθνινπζώληαο ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο
απνζηείξσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, όπσο ζε απηόθαπζην θιίβαλν. Σα εμαξηήκαηα πξέπεη λα απνζηεηξώλνληαη μερσξηζηά θαη λα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζνύλ βιάβεο. Απνζηεηξώζηε ηα
εμαξηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζε πξνζηαηεπηηθό βακβαθεξό πεξίβιεκα. Ειέγμηε ηε δηαδηθαζία απνζηείξσζεο αλά ζπρλά θαη ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη παξαπάλσ ζπζηάζεηο είλαη θαζαξά ελεκεξσηηθνύ
ραξαθηήξα. Η BIOTEK δελ κπνξεί λα δερηεί θακία επζύλε γηα ηα εκθπηεύκαηα πνπ απνζηεηξώλνληαη εθ λένπ από ηνλ πειάηε.
Πξνεγρεηξεηηθόο ζρεδηαζκόο
Ο πξνεγρεηξεηηθόο ζρεδηαζκόο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ελόο θαηάιιεινπ εκθπηεύκαηνο θαη ησλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ. Καηάιιεια όξγαλα θαη πξόζζεηα κεγέζε εκθπηεπκάησλ ζα πξέπεη λα
είλαη πάληνηε δηαζέζηκα.
Αληελδείμεηο

Ομεία ή ρξόληα ηνπηθή ή ζπζηεκαηηθή ινίκσμε.

νβαξέο κπτθέο, λεπξηθέο θαη/ή αγγεηαθέο δηαηαξαρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην άθξν.

Αλεπαξθήο νζηηθή νπζία θαη/ή αλεπαξθήο πνηόηεηα νζηνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ζηαζεξή ζηεξέσζε ηνπ εκθπηεύκαηνο.

Οπνηαδήπνηε ηαπηόρξνλε αζζέλεηα θαη/ή εμάξηεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εκθύηεπζε.


Τπεξβνιηθέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ ππεξθόξησζε ηνπ εκθπηεύκαηνο.

Παξελέξγεηεο, πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Με θαιό πξνεγρεηξεηηθό ζρεδηαζκό, πξνζεθηηθή ρεηξνπξγηθή ηερληθή θαη πξν-, ελδν- θαη κεηεγρεηξεηηθή ηήξεζε ηόζν ηνπ γεληθνύ όζν θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ θαζήθνληνο αξσγήο, ην βηνινγηθό θαη κεραληθό
απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηόζν θαιό όζν απηό πνπ επηηπγράλεηαη από ηα εδξαησκέλα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επί ηνπ παξόληνο. Η ζνβαξή νζηενπόξσζε, νη ζνβαξέο
δπζπιαζίεο, νη ηνπηθνί όγθνη ησλ νζηώλ, νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, νη ινηκώμεηο, νη ζνβαξέο πηώζεηο, ε θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ ή/θαη αιθνόι, ην ππεξβνιηθό βάξνο θαη ε ππεξβνιηθή θαηαπόλεζε ιόγσ
θξαδαζκώλ ησλ εκθπηεπκάησλ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην απνηέιεζκα. Πηζαλά γλσζηά απνηειέζκαηα είλαη: * Υαιάξσζε θαη απόθιηζε ηνπ εκθπηεύκαηνο. * Παξεθηόπηζε ηνπ εκθπηεύκαηνο. *
Μόιπλζε. * Φιεβηθή ζξόκβσζε θαη πλεπκνληθή εκβνιή. * Καξδηαγγεηαθέο Δηαηαξαρέο. * Αηκάησκα.
Αληηδξάζεηο ζπκπαζεηηθνύ- Πξηλ από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ειέγμηε κήπσο ν αζζελήο είλαη αζπλήζηζηα επαίζζεηνο ή κήπσο παξνπζηάζεη πηζαλέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζην πιηθό ηνπ εκθπηεύκαηνο,
θαη ιάβεηέ ηεο ππόςε κε θάζε θόζηνο.
Χεηξνπξγηθή Τερληθή
Η ρξήζε ηνπ εκθπηεύκαηνο απαηηεί ιεπηνκεξή γλώζε ησλ νξγάλσλ θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ζηελ ηερληθή εκθύηεπζεο.
Σεκεηώζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο
Ειέγρεηε πάληνηε εάλ ηα εμαξηήκαηα είλαη απόιπηα θαζαξά, ζηεγλά θαη ρσξίο δεκηέο ή ππνιείκκαηα. Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ηνλ αζζελή πξηλ από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνηνη
παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ηεο επέκβαζεο. Καηαγξάςηε ην γεγνλόο όηη ηνπ/ηεο ην έρεηε πεη. Μόλν θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ρεηξνπξγνί κε
επαξθή εκπεηξία ζηελ ηερληθή ηεο εκθύηεπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην εκθύηεπκα. Η κε ηήξεζε απηώλ ησλ νδεγηώλ θαζηζηά άθπξε ηελ επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο ρεηξνπξγόο είλαη
απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ηνπ εκθπηεύκαηνο. Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηα εκθπηεύκαηα. Παξόιν πνπ έλα εκθύηεπκα κπνξεί λα θαίλεηαη άζηθην, πξνεγνύκελε θαηαπόλεζε
κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγήζεη αηέιεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εκθπηεύκαηνο. Μελ ζεξαπεύεηε αζζελείο κε εκθπηεύκαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί,
έζησ θαη πξνζσξηλά, ζε δηαθνξεηηθό αζζελή.
Απνζηείξσζε
Σα εκθπηεύκαηα εζσηεξηθήο ζηεξέσζεο BIOTEK παξέρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη απνζηεηξώλνληαη κε έθζεζε ζε ειάρηζηε δόζε 25kGy αθηηλνβνιίαο γάκκα
Αηζπιελίνπ (ETO). Μόλν γηα εθάπαμ ρξήζε. Μελ απνζηεηξώλεηε εθ λένπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο.

ή κε απνζηείξσζε κε Αέξην Ομείδην ηνπ

Απεηθόληζε Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ (Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία)
Εκθπηεύκαηα θαηαζθεπαζκέλα από κε- ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά ζεσξνύληαη αζθαιή ή ζπκβαηά γηα Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν, σζηόζν, νη αζζελείο πνπ έρνπλ εκθπηεύκαηα θαηαζθεπαζκέλα από
ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, ελέρνπλ πηζαλνύο θηλδύλνπο ραιάξσζεο θαη κεηαηόπηζεο ηνπ εκθπηεύκαηνο, ζέξκαλζεο ηνπ κεηάιινπ κε ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνύο, πξνθαιώληαο ζεξκηθή βιάβε θαη ηερλεηή
παξακόξθσζε.
Απόξξηςε
Μεηά ηε ρξήζε, απηό ην βνήζεκα ελδέρεηαη λα απνηειεί δπλεηηθό βηνινγηθό θίλδπλν θαη ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη πξηλ από ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα ρεηξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ απνδεθηή ηαηξηθή πξαθηηθή
θαη ηηο ηζρύνπζεο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο.
Εγγύεζε
Απηό ην πξντόλ είλαη εγγπεκέλα απαιιαγκέλν από ειαηηώκαηα πιηθνύ θαη θαηαζθεπήο.
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Τεθκεξίσζε : Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληρλεπζηκόηεηαο ηνπ εκθπηεύκαηνο αλά πάζα ζηηγκή, επηζπλάςηε/αλαθέξεηε ηηο πιεξνθνξίεο (αξηζκό παξηίδαο, θιπ.) πνπ δίλνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο, ζην
ηζηνξηθό αζζελείαο ηνπ αζζελή.
Γηα Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο
Εάλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην πξντόλ, παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζεwww.biotekortho.com ή επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ
ηεο BIOTEK ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. ε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε εξσηεκάησλ, παξαθαινύκε λα ηα ζέζεηε εηο γλώζηλ ηνπ αθόινπζνπ νξγαληζκνύ. Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα είλαη ηδηνθηεζία
ηεο BIOTEK ή ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Μνλάδα παξαγσγήο: Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK), Kadi-Kalol Highway, Mehsana Dist.

382715, Gujarat, India

Υπόμνημα Συμβόλων

Παπαγωγόρ

Ημεπομηνία Παπαγωγήρ

2
Πποζοσή
Μην Επανασπηζιμοποιείηε

Αποζηειπωμένο
Εςπωπαϊκή Σςμμόπθωζη

Αποζηειπώθηκε με σπήζη Οξειδίος ηος Αιθςλενίος

Απιθμόρ Καηαλόγος

Εξοςζιοδοηημένορ Ανηιππόζωπορ ζηην Εςπωπαϊκή
Κοινόηηηα

Μην σπηζιμοποιείηε αν η ζςζκεςαζία είναι καηεζηπαμμένη

Αποζηειπώθηκε με σπήζη Ακηινοβολίαρ

Σςμβοςλεςηείηε ηιρ Οδηγίερ Φπήζηρ

Κωδικόρ Παπηίδαρ

Φπηζιμοποιήζηε έωρ

Μόνο με Ιαηπική Σςνηαγή
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