
STERILNÍ ELEKTROKAUTERY PRO JEDNO POUŽITÍ 

SOULAD S NORMAMI 
EN 60601-1: Přístroj s integrovaným napájením s připojenými částmi typu CF 

NÁVOD  
PRO POUŽITÍ 

INDIKACE  
Kauterizace tkání a drobných cévek během chirurgických zákroků, bez použití vysokofrekvenčního generátoru. Zařízení je určené pro aplikaci 
v ambulantní chirurgii na pohotovosti, v gynekologii, očním lékařství, kožním lékařství, v kardiologii při implantaci kardiostimulátorů a 
v kardiovaskulární chirurgii. 
POPIS 
Elektrokautery FIAB jsou dodávány v 5 různých verzích lišících se tvarem hrotu a vyvíjenou teplotou. Energie je dodávána prostřednictvím 
integrovaných alkalických baterií. Elektrokauter je vybaven bezpečnostním uzávěrem, který slouží pro ochranu hrotu a zamezuje nechtěnému 
zapnutí.  
ŘADA F7244  
Vysokoteplotní modely (1200°C/2200°F) s jemným hrotem. Jsou určeny především pro případy, kdy je vyžadována přesná a účinná hemostáza, 
jako například v kardiovaskulární chirurgii, kožním lékařství a mikrochirurgii.  
ŘADA F7266 
Vysokoteplotní modely (1200°C/2200°F) s širokým hrotem. Díky větší dotykové ploše jsou určeny pro aplikaci ve všech případech, které 
vyžadují kontrolu rozsáhlejších krvácení; především ve všeobecné chirurgii a ortopedii. 
ŘADA F7277– F7234 
Vysokoteplotní modely (1200°C/2200°F) s jemným hrotem a délkou 125mm, 75mm. Tento typ je určen především pro aplikaci v případech, kdy 
je vyžadována přesná hemostáza odstraněných částí nebo v těžko přístupných prostorech. Je velice účinný během implantace 
kardiostimulátorů nebo v oblasti ambulantní gynekologie. 
ŘADA F7288 
Středněteplotní modely (800°C/1400°F) s širokým hrotem. Charakteristikou tohoto výrobku je pevný hrot; je určen pro odstraňování 
subunguálních hematomů.  
ŘADA F7255 
Nízkoteplotní modely (600°C/1100°F) s jemným hrotem. Snižuje na minimum poškození tkání okolo místa aplikace. Je určen především pro 
použití v očním lékařství.  
UPOZORNĚNÍ 
• Výrobek je určen pro jedno použití a je sterilizován Ethylenoxidem – Nepoužívat opakovaně – Opakované použití výrobku může mít za

následek:
o výskyt biologických činitelů, které mohou vyvolat křížové infekce;
o alteraci materiálů;
o ztrátu původních funkčních vlastností výrobku;

• Sterilita není zaručena v případě, kdy bylo balení otevřeno a/nebo poškozeno.
• Po ověření celistvosti obalu, zkontrolovat strukturu kauteru. V případě zjištění viditelných vad či poškození, nepoužívat výrobek a vrátit jej

výrobci FIAB.
• Zamezit přímému styku struktury elektrokauteru s kapalinami.
• Nepoužívat za přítomnosti plynných látek a hořlavých anestetických směsí.
• Používat výhradně dezinfekční roztoky na vodní bázi.
• Nepoužívat autokláv a nevhazovat do ohně.
• Zařízení musí být napojena a uvedena do provozu odborným personálem.
• Po použití před zneškodněním výrobku vždy nasadit ochranný uzávěr.
PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
• Otevřít balení a umístit kauter do sterilního prostoru.
• Vyjmout ochranný uzávěr jeho vysunutím podél osy tělesa, tak, aby se uzávěr nedotkl hrotu.
• Při předběžné kontrole funkčnosti elektrokauteru postupovat následujícím způsobem:
• udržovat zařízení v dostatečné vzdálenosti od předmětů či osob a stisknout aktivační tlačítko;
• u modelů s vysokou či střední teplotou ověřit, zda je hrot rozžhaven:
POZNÁMKA U nízkoteplotního modelu F7255 není rozžhavený hrot evidentní. U tohoto typu může být funkční prověrka provedena opřením
hrotu o sterilní gázu namočenou ve sterilní vodě či fyziologickém roztoku. Po uplynutí 2/3 vteřin od zapnutí bude zřejmé odpařování vody.
• Během použití u pacientů provádět krátké (2-3 vteřin) a opakované aplikace. Vyhnout se prodlouženým a nepřetržitým aplikacím, které mohou

způsobit přehřívání a poškození hrotu.
• Nevyvíjet nadměrný tlak, který může zapříčinit deformaci hrotu a jeho prasknutí.
• Po ukončení aplikace nasadit ochranný uzávěr a zneškodnit výrobek.
KONTRAINDIKACE
• Modely se střední a vysokou pracovní teplotou se nesmí používat pro nitrooční aplikace.
• Nepoužívat model F7288 při aplikacích lišících se od těch, které jsou zde uvedeny
• Elektrokautery nejsou vhodné pro kauterizaci rozsáhlých krvácení.
SKLADOVÁNÍ
Balení musí být uchováváno při teplotách pohybujících se v rozsahu od 0°C do 50°C a při relativní vlhkosti od 20% do 80%.
UPOZORNĚNÍ VYZNAČENÁ NA KAUTERU
• Pozor: obsahuje baterie
• Nepoužívat autokláv
• Nevhazovat do ohně
• Nepoužívat za přítomnosti hořlavých materiálů
ZÁRUKA A OMEZENÍ
Vyhovuje současné evropské legislativě o zdravotnických prostředcích. Vyrobeno v souladu s postupy systému jakosti certifikovaného podle
ISO 13485. Výrobce nemůže nést žádnou odpovědnost, protože nebude povinen hradit léčebné výdaje ani přímé či nepřímé škody vyplývající z
nefunkčnosti nebo anomálií výše uvedených zařízení, pokud jsou používána odlišně, než jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Doporučuje
se neprodleně informovat službu Quality Assurance Service výrobce o jakékoli poruše nebo závadě týkající se tohoto zařízení. Jakékoli závažné
nehody týkající se zařízení musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde se uživatel nebo pacient nachází.
LIKVIDACE
Pozor: Tento výrobek obsahuje baterie.
Likvidovat jako zvláštní nemocniční odpad v souladu s platnými zákony. Zařízení může být kontaminováno krví a před odstraněním je nutné jej
dezinfikovat.
Aby se zabránilo náhodnému zapnutí, ustřihněte prosím hrot kleštěmi nebo nůžkami a nasaďte na něj ochranné pouzdro.
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saules gaismā 

Skal beskyttes  
mot sollys 

Przechowywać z 
dala od promieni 

słonecznych 

Steriliseeritud 
etüleen-oksiidiga 

Steriloitu 
etyleenioksidilla 

Sterilizált 
használatával 

etilénoxid 

Sterilizuota etileno 
oksidu 

Sterilizēts 
izmantojot 

etilēnoksīdu 

Sterilisert med 
etylenoksid 

Sterylizowane  
za pomocą  

tlenku etylenu 
Ärge kasutag, kui pakendis 
sisalduv material tundub 

olevat kahjustatud e 

Älä käytä jos 
pakkaus on 

vahingoittunut 

Ne használja, ha a 
csomagolás sérült

Nenaudokite, jei 
pakuotė pažeista 

Nelietot, ja 
iepakojums ir 

bojāts  

Må ikke brukes 
hvis emballasjen er 

skadet 

Nie używać jeśli 
opakowanie jest 

uszkodzone. 

Ära resteriliseeri Ei voi 
uudelleensteriloida Ne sterilizálja Nesterilizuokite 

pakartotinai 
Atkārtoti 

nesterelizēt Ikke resteriliser Nie resterylizować

Ühekordseks 
kasutamiseks 

Älä käytä  
uudelleen Ne használja újra Nenaudokite 

pakartotinai 
Neizmantot 
vairākkārt Engangsbruk Nie używać 

ponownie 

Müügil arsti  
retsepti alusel 

Vain lääkärin 
määräyksestä By recept Pagal  

paskyrimą 
Pēc  

norādījumiem Kun på resept Na receptę 

Ühikite kogus Kappalemäärä Mennyisége 
darabok Vienetų skaičius Gabalu skaits Antall deler Ilość sztuk 

Sisse / Välja Virta päällä / virta 
pois päältä 

Bekapcsolás / 
Kikapcsolás Įjungti / Išjungti Ieslēgt / Izslēgt Strømbryter (på / 

av-knapp) 

Włączanie / 
wyłączanie 
zasilania 

Steriilne patareiga 
kauter 

Steriili paristoilla 
varustettu 

elektrokauteri 

Steril elemes 
kauter 

Sterilus kauteris su 
baterija  

Vienreizlietojami 
sterili koagulatori, kas 
darbojas ar baterijām

Sterilt termokauter 
med batteri 

Kauter sterylny z 
baterią 

Ei sisalda lateksi 
Ei sisällä 

luonnonkumia, 
latexia 

Nem tartalmaz 
természetes gumi 

latex 

Sudėtyje nėra 
latekso 

Nesatur dabīgās 
gumijas lateksu 

Ikke hold 
naturgummilatex 

Nie zawierają 
lateksu 

naturalnego 
 

LVLTHU FI ET PLNO 



       

Conform legisla�iei 
europene actuale 

privind dispozitivele 
medicale 

У складу са 
важећим европским
законодавством о 
медицинским 
производима 

Vyhovuje súčasnej 
európskej 

legislatíve o 
zdravotníckych 

pomôckach 

Uppfyller gällande 
europeisk 

lagstiftning om 
medicintekniska 

produkter 

Tıbbi Cihazlarla 
ilgili mevcut Avrupa 

mevzuatıyla 
uyumlu 

Відповідає чинному 
європейському 

законодавству про 
медичні вироби 

 عم قفاوتم
 تاعيرشتلا

 ةيلاحلا ةيبوروألا
 ةزهجألا نأشب
ةيبطلا

Aparat medical Medicinski savjet Zdravotnícke 
pomôcky 

Medicinsk 
utrustning Tıbbi cihaz Медичний 

прилад جهاز طبي 

Identificator unic al 
unui dispozitiv 

Јединствени 
идентификатор 

уређаја 

Unikátny 
identifikátor 

pomôcky 

Unik 
produktidentifiering

Benzersiz Cihaz 
Tanımlayıcısı 

Унікальний 
ідентифікатор 
пристрою 

 معّرف الجهاز الفريد

Aten�ie, consulta�i 
documentele 
înso�itoare 

Опрез, консултујте 
пратећих 

докумената 

Pozor, pozrite si 
sprievodné 
dokumenty 

Varning, läs 
noggrant igenom 
bruksanvisningen

Dikkat, 
beraberindeki 
belgelere uyun 

Обережно, зверніться 
до супровідних 
документів 

تحذير راجع المستندات 
 المرفقة

Consulta�i 
instruc�iunile de 

utilizare 

Консултујте 
упутство за 
употребу 

Pozrite si návod na 
obsluhu 

Läs 
bruksanvisningen 

Kullanma 
talimatlarına uyun

Зверніться до 
інструкції із 
застосування 

راجع تعليمات 
 االستخدام

Urma�i 
instruc�iunile de 

utilizare 

Следите упутства 
за употребу 

Postupujte podľa 
pokynov na 

použitie 

Följ 
bruksanvisningen

Kullanım 
talimatlarını izleyin

Дотримуйтесь 
інструкцій із 
використання 

اتبع تعليمات 
 االستخدام

Număr  
de catalog 

Каталошки  
број 

Katalógové  
číslo Katalognummer Katalog 

Numarası Номер каталогу رقم الكتالوج 

Codul lotului Групно код Číslo šarže Partinummer Parti kodu Серійний номер رمز التشغيلة 

Data de fabrica�ie Датум 
производње Dátum výroby Tillverkningsdatum İmalat tarihi Дата 

виготовлення تاريخ اإلنتاج 

Utilizarea de către Користи од Použiť do Förfallodatum Tarafından 
kullanılır 

Закінчення 
терміну  يستخدم قبل 

Producător Произвођач Výrobca Tillverkare İmalatçı Виробник الصانع 

limitarea 
temperaturii 

Ограничење 
температуре Rozsah teploty Temperatur-

gränser 
Sıcaklık  

sınırlaması 
Обмеження 
температури حد درجة الحرارة 

Umiditatea limitarea Влажност 
ограничење Rozsah vlhkosti Fuktighetsgränser Nem sınırlaması Обмеження 

вологості حد نسبة الرطوبة 

A se feri de razele 
soarelui 

Држати даље  
од сунчеве 
светлости 

Neskladovať na 
slnku 

Skyddas  
mot soljus 

Güneş ışığına 
maruz bırakmayın

Тримати подалі 
від сонячного 

світла 

 عن ضوء يحفظ بعيدا
 الشمس

Sterilizate folosind 
oxid de etilenă 

Стерилисати 
етилен оксид 

sterilizované 
etylénoxidom 

Steriliserad med 
etylenoxid 

Etilen oksit ile 
sterilize 

Стерилізується 
оксидом етилену  معقم بأوآسيد اإلثيلين

A nu se utiliza în cazul 
în care ambalajul este 

deteriorat 

Не користите ако 
паковање 
оштећено 

nepoužívať, ak je 
obal poškodený 

Använd ej om 
förpackningen är 

skadad 

Ambalajı zarar 
görmüşse 

kullanmayın 

Не використовуйте, якщо 
упаковка пошкоджена 

пошкодженаНе рестерилізувати 

ال يستخدم في حالة تلف 
 وةالعب

Nu resterilize Не рестерилизе neresterilizovať Får ej 
återsterliseras 

Tekrar sterile 
etmeyin 

Не 
рестерилізувати ال يعاد تقيمه 

Nu reutiliza�i Немојте поново Nepoužívať znova Får ej 
återanvändas 

Tekrar 
kullanmayınız 

Не 
використовуйте 

повторно 
 تخدامهال يعاد أس

Baza de prescriptie 
medicala Рецепт Na (lekársky) 

predpis (recept) Receptbelagd Reçete ile Продається за 
рецептом лікаря بواسطة وصفة طبية 

Cantitatea  
de piese 

Количина  
комада Množstvo kusov Antal enheter Parçalarının  

miktarı Кількість штук لقطععدد ا 

Power On / Off 
Alimentare 

Укључење / 
Повер Офф Zapnúť / vypnúť På / Av Güç açma / Güç 

kapama 

Увімкнення / 
вимкнення 
живлення 

 إيقاف/ تشغيل 

Cauter strili cu 
baterie  

Sterilné 
kauterizačné 
zariadenie s 

Steril kauter med 
batteri 

Doktor reçetesi  
ile satilabilir 

Стерильна 
припікання з 

батареєю батарея
Nu con�ine 

cauciuc natural 
latex 

Не садрже 
природни гумени 

латекс 

neobsahujú 
prírodný kaučuk 

Innehåller inte latex 
från naturgummi 

Doğal kauçuk 
lateks içermez 

Не містять латексу з 
натурального 

каучуку 

ال يحتوي على مطاط 
 طبيعي أو التكس
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