LC2L II
Technické charakteristiky
Předchozí použití

Syndesmotomie

Pokyny pro použití

Syndesmotomie zadních zón

Popis

Násadec orientovaný vlevo, doplňující násadec LC2R II pro přístup k zadním zónám

Typ koncovky

Skalpel
Vložka vyrobená z chirurgické nerezové oceli v souladu s
normou ASTM F899 - 12b

Alergizující faktor

Nerezová chirurgická ocel obsahuje:
l
l

Nikl
Chrom

Obchodní reference

LC2L II: F87543

Zdravotnická třída

Toto zdravotnické zařízení je zařazeno do třídy IIa podle
evropské směrnice 93/42/EHS.
Generátory

Nastavení

Maximální režim

Maximální konečné
nastavení

Výplach

D1

1-3

60-80 ml/min

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Životnost
Jelikož nelze určit maximální počet použití, který může záviset na řadě parametrů, jako jsou doba používání, tvrdost tkání, vynakládané
úsilí nebo opotřebení, doporučujeme aspoň jednou ročně obnovit běžně používaná zdravotnická zařízení. Vyměňte zdravotnické zařízení
za nové, jestliže Vložka nevibruje s očekávanou frekvencí, ošetření neprobíhá jako obvykle a zabírá více času nebo nepostupuje.
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Způsob prohlížení elektronických návodů k použití
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Tento dokument je český překlad originálního dokumentu, který je ve francouzštině.
Reference J00980 verze V3 a číslo plánu NO50FR040C

LC2L II
Sterilizace

Zavedení

Před použitím sterilizujte
Násadec musíte před každým použitím desinfikovat, vyčistit a
sterilizovat. Před každým použitím se řiďte Protokoly o čištění,
desinfekci a sterilizaci násadců J02015.

Demontáž

Identifikace výrobce
SATELEC
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Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

Datum prvního umístění značky CE
2009
Lékař musí neustále sledovat stav léčeného místa, aby se
okamžitě zjistilo veškeré riziko vyvolané horkem;
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