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  DEFINITIONER
  Der kan være anvendt symboler og 
forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel 
indeholder definitioner på disse symboler og 
forkortelser.

Symbol Defi nition

g  Partikode 

h  Katalognummer 

D  Må ikke genbruges 

Y
 Forsigtig, se vedlagte 
dokumenter 

i  Se brugervejledningen 

H  Anvendes inden 

l Temperaturbegrænsning 

p  Opbevares tørt 

 Beskyttes mod sollys 

N  Fremstillingsdato 

M  Producent 

P  Autoriseret repræsentant i Den 
Europæiske Union 

K  Steriliseret med bestråling 

Tabel 1. Definitioner på symboler og 
forkortelser



GENEREL PRODUKTINFORMATION

  A. BESKRIVELSE
  Det monterbare endoskopiske blad består 
af sterile engangssavblade til brug på en 
enkelt patient. Bladene må kun bruges 
med et 4 mm 30° endoskop. 

  B. INDIKATIONER
  Det monterbare endoskopiske blad er 
indiceret til brug ved minimalt invasiv 
aflastning af ligament eller fascia. 

  Fasciotomi på fod for fasciitis plantaris•

    Mortons neurom for interdigital•
neuroma

  Gastrocnemius aflastning for kontraktur•
af hælsenen (equinus)

  C. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
  Det er lægens ansvar at anvende 
korrekt kirurgisk teknik. Det monterbare 
endoskopiske blad leveres som et 

instrument til lettelse af minimalt invasiv 
aflastning af ligamenter eller fascia. Hver 
kirurg skal vurdere, om instrumenterne og 
teknikkerne er passende til den aktuelle 
patient baseret på personlig medicinsk 
uddannelse og erfaring. Som ved alle 
kirurgiske procedurer skal der udvises 
forsigtighed ved behandling af personer 
med præeksisterende tilstande, der kan 
påvirke indgrebets udfald. Hver patient er 
unik, og patientresultater kan variere.

  Anordninger, der er mærket kun til 
engangsbrug, må aldrig genbruges. 
Genbrug af disse anordninger kan 
eventuelt resultere i alvorlig patientskade. 
Eksempler på farer i forbindelse med 
genbrug af disse anordninger inkluderer, 
men er ikke begrænset til: signifikant 
forringelse af anordningens funktion, 
krydsinfektion og kontaminering.

  D. HÅNDTERING
  Det monterbare endoskopiske blad leveres 
sterilt og bør betragtes som værende 
sterilt, medmindre den indre emballage er 
blevet åbnet eller beskadiget. Produktet 
må ikke resteriliseres. Det monterbare 
endoskopiske blad er til brug på en enkelt 

 Kun efter ordination 

SS Rustfrit stål



patient og må aldrig genbruges. Ubrugt 
eller udløbet produkt skal kasseres på 
korrekt vis. Det monterbare endoskopiske 
blad må kun bruges med et 4 mm 30° 
endoskop.     




