
EGYSZER HASZNÁLATOS STERIL ELEKTROKAUTEREK 

A TERMÉKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
EN 60601-1: Belső tápforrású, CF típusú részekkel ellátott készülék 

HASZNÁLATÁSI  
UTASÍTÁS 

TÁJÉKOZTATÓ  
Szövetek és kisebb erek égetésére szolgál sebészeti beavatkozások alatt, melynek használatához nincs szükség magasfeszültségű 
generátorra. Alkalmazása ajánlott ambuláns és sürgősségi sebészeti beavatkozásokhoz, valamint nőgyógyászati, szemészeti, bőrsebészeti, 
pacemaker beültetését szolgáló kardiológiai és érsebészeti beavatkozásokhoz. 
AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA 
A FIAB elektrokautereknek 5 modellje létezik, melyek a hegyük formájában és a kibocsátott hő mértékében különböznek. Az energiát beépített 
alkalinelemek termelik. Az elektrokauter biztonsági zárókupakkal rendelkezik, mely védi az eszköz hegyét, és megakadályozza a véletlen 
működésbe hozást.  
F7244 SOROZAT  
Magas hőmérsékletű (1200°C/2200°F), vékony hegyű modellek. Különösen ajánlott azokban az esetekben, amikor pontos és hatékony 
vérzéscsillapító beavatkozás szükséges, így például érsebészeti, bőrsebészeti és mikrosebészeti beavatkozások esetén. 
F7266 SOROZAT 
Magas hőmérsékletű (1200°C/2200°F), széles hegyű modellek. A nagyobb érintkezési felületnek köszönhetően minden olyan esetben ajánlott, 
amelyben a vérzés kontrollálására van szükség; különösen az általános sebészeti és az ortopédiai beavatkozásokban. 
F7277 – F7234 SOROZATOK 
Magas hőmérsékletű (1200°C/2200°F), vékony hegyű, 125 mm vagy 75 mm hosszúságú modellek. Különösen ajánlott azokban az esetkben, 
amikor nehezen hozzáférhető pontokon vagy üregekben pontos vérzéscsillapítás szükséges. Pacemaker beültetéséhez és nőgyógyászati 
ambuláns ellátásban különösen nagy haszna van.  
F7288 SOROZAT 
Közepes hőmérsékletű (800°C/1400°F), vastag hegyű modellek. E termékfajta különlegessége a merev hegye; köröm alatti vérömlenyek 
eltávolításához ajánlott. 
F7255 SOROZAT 
Alacsony hőmérsékletű (600°C/1100°F), vékony hegyű modellek. Minimálisra csökkenti a szövetkárosodást az alkalmazásának helye körül. 
Különösen szemészeti beavatkozásokhoz ajánlott. 
FIGYELMEZTETÉSEK 
• A készülék egyszer használatos és etilén-oxiddal sterilizált – Ne használja fel újra – Többszöri használata az alábbi következményekkel járhat:

o biológiai maradványok melyek keresztfertőzést okozhatnak;
o az anyagok elváltozása;
o a termék elveszti eredeti funkcionális tulajdonságait;

• A sterilitás nem garantált, ha a csomagolás sérült és/vagy azt felbontották.
• Miután ellenőrizte a csomagolás épségét, ellenőrizze a készüléket. Ha azon nyilvánvaló hibát vagy sérülést talál, ne használja, hanem juttassa

vissza a FIAB-nak.
• Kerülje az elektrokauter bármilyen folyadékkal való közvetlen érintkezését.
• Ne használja gáznemű anyagok és gyúlékony érzéstelenítő keverékek közelében.
• Kizárólag vízalapú fertőtlenítőszereket használjon.
• Ne tegye ki túlnyomásnak és ne dobja tűzbe
• A készülékeket csak szakképzett személy csatlakoztathatja és működtetheti.
• Használat után a kivétel előtt mindig illessze be a biztonsági zárókupakot.
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
• Nyissa ki a csomagolást és tegye a kautert steril környezetbe.
• Az eszköz hosszú tengelye mellett végigvezetve vegye le a védőkupakot, ügyelve arra, hogy az ne érintse az eszköz hegyét.
• Az elektrokauter működésének előzetes ellenőrzése az alábbiak szerint:
• az eszközt emberektől és tárgyaktól távol tartva nyomja meg a kapcsológombot
• a közepes és magas hőmérsékletű modellek ellenőrzésekor bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz hegye izzani kezd.
N.B. Az alacsony hőmérsékletű F7255-ös modell hegye nem izzik. E modell működésének ellenőrzése folyamán az eszköz hegyét vízzel vagy
steril fiziológiás oldattal átitatott sterilgézzel lehet megérinteni. A bekapcsolás után 2-3 másodperccel látszik, hogy a víz kezd elpárologni.
• A betegen történő használat folyamán többször rövid időtartamra (2-3 másodperc) kapcsolja be. Ne hagyja sokáig bekapcsolva, mert az

eszköz túlmelegedhet, és a hegy eltörhet.
• Ne gyakoroljon olyan nyomást az eszközre, mely deformálhatja a hegyét, illetve eltörheti azt.
• Az eljárás befejezése után tegye vissza a helyére a zárókupakot és dobja el az eszközt.
ELLENJAVASLATOK
• A közepes és magas hőmérsékletű modellek nem használhatók szemen belüli, intraokuláris beavatkozásokhoz.
• Ne használja az F7288 modellt más beavatkozásokhoz az azon feltüntetetten kívül.
• Az elektrokauterek nem alkalmasak a bő vérzések kauterizálására.
TÁROLÁS
A terméket 0°C és 50°C között kell tárolni, 20% és 80% közötti relatív páratartalmú helyen.
A KAUTEREN FELTÜNTETETT FIGYELMEZTETÉSEK
• Figyelem: elemeket tartalmaz
• Ne tegye ki túlnyomásnak
• Ne dobja tűzbe
• Ne használja gyúlékony anyag közelében
GARANCIA ÉS KORLÁTOZÁSOK
Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak. Az ISO 13485 tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási
rendszer eljárása szerint készül. Nem vállalható felelősség a Gyártóért, aki nem lesz köteles megtéríteni a fenti eszközök
működésképtelenségéből vagy rendellenességeiből eredő orvosi költségeket vagy közvetlen vagy közvetett károkat, ha azokat a jelen
használati utasításban előírtaktól eltérően használják. Javasoljuk, hogy haladéktalanul értesítse a gyártó minőségbiztosítási szolgálatát minden
olyan hibáról vagy hibáról, amelyet az eszközzel kapcsolatban fedeztek fel. Az eszközzel kapcsolatos esetleges súlyos eseményeket be kell
jelenteni a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, ahol a felhasználó és / vagy a páciens található.
HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS
Figyelem: A termék elemeket tartalmaz.
Speciális kórházi hulladékként kell kezelni, az érvényes jogszabályoknak megfelelően. A készülék vérrel szennyezett lehet, ezért eldobás előtt
fertőtleníteni kell.
Az esetleges véletlenszerű bekapcsolást elkerülendő,vágja át a hegyet fogóval vagy ollóval és fedje be a biztonsági kupakkal.

HU 



 
      

 
2797 

Conforme alla 
vigente normativa 

Europea sui 
Dispositivi Medici 

Compliant with 
current European 

legislation on 
Medical Devices

Entspricht der 
aktuellen 

europäischen 
Gesetzgebung für 
Medizinprodukte

Cumple con la 
legislación 

europea vigente 
sobre dispositivos 

médicos 

Conforme à la 
législation 

européenne en 
vigueur sur les 

dispositifs médicaux

Συµµορφώνεται µε την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία για τα 
ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα 

 
Dispositivo 

medico Medical Device Medizinprodukt Producto 
sanitario Dispositif médical Іατροτεχνολογικό 

προϊόν 

 

Identificativo 
unico del 

dispositivo 

Unique Device 
Identifier 

Einmalige 
Produktkennung

Identificador 
único del 
producto 

Identifiant unique 
des dispositifs 

Αποκλειστικό 
αναγνωριστικό 
τεχνολογικού 

 

Attenzione, consultare 
la documentazione 

allegata 

Caution, consult 
accompanying 

documents 

Achtung, 
Gebrauchsanweis

ung lesen 

Atención, leer 
atentamente las 

instrucciones 

Attention, lire 
attentivement les 

instructions 

Προσοχή, διαβάστε 
προσεκτικά τις 

οδηγίες 

 
Consultare le 

istruzioni d'uso 

Consult 
instructions for 

use 

Gebrauchsanweis
ung lesen 

Consulte las 
instrucciones de 

uso 

Instructions 
d'utilisation 

Συµβουλευτείτε 
τις οδηγίες 
χρήσης 

 
Seguire le 

istruzioni per l’uso 

Follow 
instructions for 

use 

Befolgen Sie die 
Gebrauchsanweisung

Siga las 
instrucciones de 

uso 

Consulter les 
instructions avant 

utilisation 

Ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης 

 
Numero di 
catalogo 

Catalogue 
number Katalognummer Número de 

Catálogo 
Numéro de 
catalogue 

Αριθµός 
καταλόγου 

 
Numero di lotto Batch code Posten-Nummer Número de Lote Numéro de lot Αριθµός παρτίδας

 

Data di 
produzione 

Date of 
manufacture Herstellungsdatum Fecha de 

Producción 
Date de 

production 
Ηµεροµηνία 
παραγωγής 

 
Scadenza Use by Verfalldatum Fecha de 

Caducidad 
Date de 

péremption 
Ηµεροµηνία 

λήξης 

 
Fabbricante Manufacturer Hersteller Fabricante Fabricant Κατασκευαστής 

 

Limiti di 
temperatura 

Temperature 
limitation Temperaturbereich Límites de 

Temperatura 
Limites de 

température 
Ορια 

θερµοκρασίας 

 
Limiti di umidità Humidity 

limitation Feuchtigkeitsbereich Límites de 
Humedad Limites d’humidité Ορια υγρασίας 

 

Proteggere dalla 
luce solare 

Keep away from 
sunlight 

Von Sonnenlicht 
beschützen 

Mantener alejado 
de la luz solar 

Tenir à l’abri de la 
lumière du jour 

∆ιατηρείτε µακριά 
από το φως του 

ήλιου 

 
Sterilizzato con 
ossido di etilene 

Sterilized using 
ethylene oxide 

Sterilisiert mit 
Ethylenoxid 

Esterilizado con 
oxido de etileno 

Stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène 

Αποστειρωµένο 
µε οξείδιο του 
αιθυλενίου 

 
Non usare se la 

confezione è 
danneggiata 

Do not use if 
package is 
damaged 

Bitte nicht benutzen 
wenn die Verpackung 

beschädigt ist. 

No utilizar si el 
bulto está dañado 

Ne pas utiliser si 
l'emballage est 
endommagé 

Να µην 
χρησιµοποιηθεί εάν η 
συσκευασία είναι 

 
Non risterilizzare Do not resterilize Nicht wieder 

sterilisieren 
No esterilizar 
nuevamente 

Ne pas 
restérilisér 

Μην 
επαναποστειρώνετε

 
Non riutilizzare Do not reuse Nicht wieder 

benutzen No reutilizar Ne pas reutililiser Μην 
επαναχρησιµοποιείτε

 

Vendibile su 
prescrizione 

medica 
By prescription Verschreibungspflichtig Con receta 

médica 

En vente sur 
prescription 

médicale 

Πωλείται µε 
ιατρική συνταγή 

 
Numero di pezzi Quantity of pieces Stückeanzahl Cantidad de 

piezas 
Numéro de 

pièces 
Ποσότητα 
κοµµατιών 

 

Accensione / 
spegnimento 

Power On / 
Power Off 

Zündung / 
Auschaltung 

Encendido / 
apagado Arrêt / Marche Ενεργοποίηση / 

Απενεργοποίηση

 
Cauterio sterile 

con batteria 

Disposable sterile 
battery operated 

cautery 

Sterile batterie 
cautery handgriffe 

für einmalgebrauch

Electrocauterios de 
bateria desechables 

esteriles 

Electrocoagulate-
urs jetables 

steriles a pile  

 
Non contiene 

lattice di gomma 
naturale 

Do not contain 
natural rubber 

latex 

Enthält kein 
Naturlatex 

No contiene 
LÁTEX de goma 

natural 

Ne contient pas de 
latex de caoutchouc 

naturel 

∆εν περιέχουν 
φυσικό ελαστικό 

λατέξ 
 

ELFR ESDEEN IT 

DISPOSABLE STERILE 
BATTERY OPERATED CAUTERY 



       
Соответствует 
действующему 
европейскому 

законодательству о 
медицинских устройствах 

Voldoet aan de 
huidige Europese 
wetgeving inzake 

medische 
hulpmiddelen 

Em conformidade 
com a legislação 
europeia em vigor 
sobre Dispositivos 

Médicos 

Съответства на 
действащото европейско 
законодателство относно 
медицинските изделия 

U skladu s važećim 
europskim 

zakonodavstvom o 
medicinskim 
proizvodima 

Vyhovuje současné 
evropské legislativě 

o zdravotnických 
prostředcích 

Overholder 
gældende 
europæisk 

lovgivning om 
medicinsk udstyr

Медицинское 
устройство Medisch hulpmiddel Dispositivo médico Медицинско 

изделие 
Medicinski 
proizvod 

Zdravotnický 
prostředek Medicinsk udstyr

Уникальный 
идентификатор 
устройства 

Unieke code voor 
hulpmiddelidentificatie 

Identificação única 
do dispositivo 

Уникален 
идентификатор на 

изделията 

Jedinstvena 
identifikacija 

proizvoda 

Јединствени 
идентификатор 

уређаја 

Unik 
udstyrsidentifikati

onskode 
Внимание, обратитесь к 
сопроводительной 
документации 

Let op, lees 
aandachtig de 

instructies 

Atenção, ler 
atentamente as 

instruções 

Внимание, направете 
справка с придружаващите 

документи 

Pozor, pročitajte 
popratnu 

dokumentaciju 

Varování, čtěte 
průvodní 

dokumentaci 

OBS! Læs omhyggeligt 
medfølgende 

vejledning 
Обратитесь к 
инструкции по 
применению 

Lees eerst de 
instructies 

Consulte as 
instruções de 

utilização 

Направете справка 
с инструкциите за 

употреба 

Pročitajte upute 
za upotrebu 

Čtěte uživatelskou 
příručku 

Læs 
brugsanvisning 

Следуйте 
инструкциям по 
применению 

Volg de instructies 
voor gebruik 

Siga as instruções 
de uso 

Следвайте 
инструкциите за 

употреба 

Slijedite upute za 
uporabu 

Postupujte podle 
pokynů k použití 

Følg 
brugsanvisningen

Каталожный номер Catalogusnummer Número do 
Catálogo Каталожен номер Kataloški broj Objednávací číslo Katalognummer 

Код партии Lotnummer Número de Lote Партиден номер (LOT) Mnogo číslo dávky Varepartinummer

Дата изготовления Productiedatum Data de Fabrico Дата на 
производство 

Datum 
proizvodnje Datum výroby Produktionsdato 

Использовать до Vervaldatum Prazo de Validade Използвай при Iskoristiti do Doba doporučené 
spotřeby Udløbsdato 

Производитель Producent Fabricante Производител Proizvođač Výrobce Producent 

Температурные 
ограничения Temperatuurlimieten Limite de 

Temperatura 
Температурни 
ограничения 

Temperaturni 
raspon 

Doporučená 
teplota Temperaturgrænser

Ограничения по 
влажности Vochtigheidslimiet Limite de Humidade Ограничения на 

влажността 
Raspon vlažnosti 

zraka 
Doporučená 

vlhkost Fugtighedsgrænser

Беречь от 
солнечных лучей 

Houd weg van zon 
licht 

Manter protegido da 
luz solar 

Пазете от пряка 
слънчева светлина

Držati podalje od 
sunevog svjetla

Nevystavujte 
slunečnému záření

Undgå direkte 
sollys 

Стерилизовано с 
использованием 
окида этилена 

Door ethylene oxide 
gesteriliseerd 

Esterilizado por 
óxido de etileno 

Стерилизирано с 
етилен-оксид 

Sterilizirano 
etilen oksidom 

Sterilizováno 
etylénoxidem 

Steriliseret med 
etylenoxid 

Не использовать, 
если упаковка 
повреждена 

Niet gebruiken 
indien verpakking 

beschadigd. 

Não utilizar se a 
embalagem estiver 

danificada 

Не използвай, ако 
опаковката е 
нарушена 

Nemojte koristiti 
ukoliko je pakiranje 

oštećeno 

při poškozeném 
obalu nepoužívat

Må ikke bruges 
hvis emballagen er 

beskadiget  

Не стерилизовать 
повторно Niet her-steriseren Não reesterilizar Да не се 

стерилизира 

Zabranjeno 
ponovno 

sterilizirati 

Nesterilizovat 
opakovaně 

Bør ikke 
resteriliseres 

Не использовать 
повторно Niet her-gebruiken Não reutilizar Не се допуска 

повторна употреба
Nemojte ponovno 

koristiti 
nepoužívat 
opakovaně 

Bør ikke  
genbruges 

По рекомендации 
Verkoopbaar op 
recept van de 

dokter 
Por receita médica По  

предписание Na recept na předpis På recept 

Количество штук Hoeveelheid stuks Número de 
unidades Брой Količina ili 

komada Počet kusů Antal 

Включение 
питания / 

выключение 
Stroom Aan / Uit Ligar / Desligar Включено / 

Изключено 
Uključeno / 
Isključeno Zapnout / vypnout Tænd / Sluk 

 

Steriele 
batterijcauters voor 
eenmalig gebruik 

Descartavel, esteril 
e autoalimentado 

Sterilni uređa za 
ispaljivanje sa 

baterijom 

Sterilní kauter s 
baterií 

Sterilt termokauter 
med batteri 

Не содержит 
натурального 

латекса 
Bevat geen latex Não contém latex 

de borracha natural

Не съдържа 
естествен гумен 

латекс 

Ne sadrži 
prirodnu gumu i 

lateks 

Neobsahuje 
přírodní latex 

Indeholder ikke 
latex 

 

PT NL RU DACS HRBG



       
Vastab kehtivatele 

Euroopa 
seadustele 

meditsiiniseadmete 
kohta 

Lääkinnällisiä laitteita 
koskevan nykyisen 

eurooppalaisen 
lainsäädännön 

mukainen 

Megfelel az orvosi 
eszközökre 

vonatkozó jelenlegi 
európai 

jogszabályoknak 

Atitinka 
galiojančius 

Europos įstatymus 
dėl medicinos 

prietaisų 

Atbilst pašreizējiem 
Eiropas tiesību 

aktiem par 
medicīnas ierīcēm

I samsvar med 
gjeldende 
europeisk 

lovgivning om 
medisinsk utstyr 

Zgodny z aktualnymi 
europejskimi 
przepisami 

dotyczącymi wyrobów 
medycznych 

Meditsiiniseade Lääkinnällinen laite Orvostechnikai 
eszköz 

Medicinos 
priemonė Medicīniska ierīce Medisinsk utstyr Wyrób medyczny

Kordumatu 
identifitseerimistunnus 

Yksilöllisellä 
laitetunnisteella 

Egyedi 
eszközazonosító 

Unikalusis 
priemonės 

identifikatorius 

Ierīces unikālais 
identifikators 

Unik 
enhetsidentifikator 

Niepowtarzalny kod 
identyfikacyjny 

wyrobu 
Tähelepanu! Lugeda 

tähelapanelikult 
kasutusjuhendit 

Varoitus, lue 
käyttöohjeet 
huolellisesti 

Vigyázat, 
konzultáljon kísérő 
dokumentumokat

Dėmesio, žiūrėkite 
lydinčius 

dokumentus 

Brīdinājums, 
ievērojiet 

pavaddokumentus

Advarsel, se 
medfølgende 

dokumentasjon 

Uwaga, zapoznać 
się z załączonymi 

dokumentami 
Lugeda 

tähelepanelikult 
kasutusjuhendit 

Lue käyttöohjeet Consult használati 
utasítás Žiūrėkite instrukciją

Ievērojiet 
lietošanas 
instrukciju 

Se 
bruksanvisningen  

Skonsultuj 
instrukcje 

stosowania 

Järgige 
kasutusjuhendit 

Seuraa 
käyttöohjeita 

Kövesse a 
használati 
útmutatót 

Laikykitės 
naudojimo 
instrukcijų 

Izpildiet lietošanas 
instrukcijas 

Følg 
bruksanvisningen 

Postępuj zgodnie z 
instrukcjami 
użytkowania 

Kataloogi number Kataloginumero Katalógus száma Katalogo numeris Kataloga numurs Katalognummer Numer  
Katalogowy 

Partii number Eränumero Batch kód Partijos numeris Partijas numurs Batch / 
varepartinummer Numer Partii 

Tootmise kuupäev Tuoantopäivä-
määrä Gyártás dátuma Pagaminimo data Ražošanas datums Produksjonsdato Data produkcji 

Kehtivusaeg Viimeinen 
voimassaolo-päivä használata által Naudoti iki Izmantošanai Utløpsdato Data ważności 

Tootja Valmistaja gyártó Gamintojas Ražotājs Produsenten Producent 

Temperatuuri 
piirmäärad Lämpötilarajat Hőmérséklet 

korlátozás Temperatūros ribos Temperatūras 
ierobežojumi Temperaturgrenser Limity 

temperaturowe 

Niisukuse 
piirmäärad Kosteusrajat Páratartalom 

korlátozás Drėgmės ribos Mitruma 
ierobežojumi Fuktighetsgrenser Limity wilgotności

Hoida eemal 
otsese 

päikesevalgusest 

Älä säilytä 
auringonpaisteessa

Tartsa távol a 
napfénytől 

Saugoti nuo saulės 
spindulių 

Nepakļaut produkta 
atrašanos tiešā 
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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