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Upozornění pro uživatele: Jakoukoliv nežádoucí příhodu hlaste výrobci, 
popř. autorizovanému zástupci a kompentnímu kontrolnímu úřadu v ČR.

Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53,
1030 Brussels, BELGIUM.
Tel : +(32) 2.732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

Znak Definice

Použijte do data spotřeby

Datum výroby

Uchovávejte v suchu

Nevystavujte slunečnímu záření

Jednorázové použití 

Šarže nebo výrobní kód

Obsahuje přírodní latex

Nepoužívejte, pokud je balení poškozené

Přečtěte si návod k použití 

Výrobce

Nesterilní
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NÁVOD K POUŽITÍ OCHRAN VAGINÁLNÍCH SOND 
Datum vystavení: 18-Feb-2020 (revize 03)  

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD 

KOMU JE URČENO
 • Pouze pro zdravotnický personál. 
 
ÚČEL POUŽITÍ
 
 • Ochrana vaginální sondy předchází kontaminaci sondy tělními
  tekutinami. Usnadňuje čištění a dezinfekci sond.
 Určeno pouze k jednorázovému použití.
  
INDIKACE POUŽITÍ  
 • Tyto ochrany vaginálních sond (obecně známé jako ochrana sondy)
 jsou definovány jako příslušenství k ultrazvukové sondě
   Ultrasonického zobrazovacího systému. Pro zajištění správného
  používání ochrany sondy společně s ultrazvukovou sondou je
  nezbytné před použitím přečíst návod anebo se seznámit s odkazy v  
 manuálech sondy.  
 • Jestliže je gumový materiál lepivý, křehký nebo zjevně poškozený,
 nepoužívejte jej.
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ
 • Zkontrolujte, zda je datum exspirace aktuální.  
 • Otevřete balení sond jemným a opatrným odtržením. 
 • Ujistěte se, že rolovaná část ochrany je na zevní straně.
 • Nasaďte ochranu na hlavu sondy a srolujte jemně až na konec sondy.
 • Jestliže je potřebná lubrikace, nepoužívejte společně s ochranou z
  přírodního latexu  lubrikanty na bázi oleje, může dojít k poškození
  ochrany vaginální sondy. Používejte lubrikanty na bázi vody. 
 • Pouze pro jednorázové použití  

 
SKLADOVÁNÍ
 • Skladujte v chladném, suchém místě bez přímého slunečního záření.
 
LIKVIDACE
 • Použité ochrany sondy zlikvidujte podle nařízení o nakládání s
  odpady.
 
  UPOZORNĚNÍ: TYTO OCHRANY VAGINÁLNÍCH SOND  
   OBSAHUJÍ PŘÍRODNÍ LATEX, KTERÝ  
   MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU REAKCI  
   VČETNĚ ANAFYLAKTICKÉHO ŠOKU. 
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