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 Anmärkning för kirurgen
  VIKTIG MEDICINSK INFORMATION

  MONTERBART ENDOSKOPIBLAD   
(150856-0)

  ÖVERSIKT:
 DEFINITIONER
 ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

A. BESKRIVNING
B. INDIKATIONER
C.  VARNINGAR OCH 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
D. HANTERING

  DEFINITIONER
  Symboler och förkortningar kan användas 
på förpackningsetiketten. I följande tabell 
definieras dessa symboler och förkortningar.

Symbol Defi nition

g  Batchkod 

h  Katalognummer 

D  Får ej återanvändas 

Y
 Var försiktig! Konsultera 
medföljande dokument 

i  Konsultera bruksanvisningen 

H  Använd före  

l Temperaturgränsvärde 

p  Håll torr 

 Håll borta från solljus 

N  Tillverkningsdatum 

M  Tillverkare 

P
 Auktoriserad EG-representant 
inom den Europeiska 
gemenskapen 

Tabell 1. Definition av symboler och 
förkortningar
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K  Steriliserad med strålning 

 Får endast användas på 
läkarordination 

SS Rostfritt stål

  

  

  

    ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

  A. BESKRIVNING
  Det monterbara endoskopibladet består 
av sterila sågblad för engångsbruk. 
Bladen bör användas endast med 
4 mm 30°-endoskop. 

  B. INDIKATIONER
  Det monterbara endoskopibladet är 
indicerat för användning vid minimalinvasiv 
ligament- eller fascia-frigöring. 

  Plantar fasciotomi vid plantar fasciit.• 

    Mortons neurom vid interdigitalt • 
neurom.

  Frigöring av yttre vadmuskeln vid • 
kontraktur i hälsena (equinus).

  

C. VARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
  Läkaren är ansvarig för att välja lämplig 
kirurgisk teknik. Det monterbara 
endoskopibladet tillhandahålls som 
verktyg för att underlätta minimalinvasiv 
ligament- eller fascia-frigöring. Varje 
kirurg måste utvärdera instrumentens och 
teknikernas lämplighet för varje patient 
baserat på personlig medicinsk utbildning 
och erfarenhet. Som med alla kirurgiska 
procedurer bör man vara försiktig vid 
behandling av personer med existerande 
sjukdomstillstånd som kan påverka det 
kirurgiska ingreppets framgång. Alla 
patienter är olika och patientresultat kan 
variera.

  Anordningar märkta för engångsbruk får 
aldrig återanvändas. Återanvändning 
av dessa anordningar kan eventuellt 
leda till allvarlig patientskada. Exempel 
på faror relaterade till återanvändning 
av dessa anordningar omfattar, men 
begränsas inte till: kraftig försämring av 
anordningens prestanda, korsinfektion 
och kontamination.
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D. HANTERING
  Det monterbara endoskopibladet 
levereras sterilt och ska betraktas som 
sterilt om inte den inre förpackningen 
har öppnats eller skadats. Denna produkt 
får inte omsteriliseras. Det monterbara 
endoskopibladet är avsett för användning 
på en patient och får aldrig återanvändas. 
Produkter som har använts eller för 
vilka utgångsdatumet har passerats ska 
kasseras på lämpligt sätt. Det monterbara 
endoskopibladet bör användas endast 
med ett 4 mm 30°-endoskop.   
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