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EGYSZERHASZNÁLATOS TÖBBFUNKCIÓS ELEKTRÓDÁK EURODEFIPADS® 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

FIGYELMEZTETÉS 
A szövetségi (USA) törvények korlátozzák az eszköz orvos által vagy orvos megrendelésére 
történő értékesítését. 
FONTOS 
A terméket nem steril környezetben csak erre felhatalmazott személyek használhatják. A 
termék használata előtt a felhasználónak mélyrehatóan meg kell értenie ezeket az 
utasításokat [1] 
LEÍRÁS 
A FIAB EURODEFIPADS® egyszer használatos többfunkciós elektródákat egy pár, géllel ellátott, a 
kábelhez és a defibrillátorhoz közvetlen csatlakozással rendelkező öntapadós elektród párna 
alkotja, mely a kézi, újra használható lapátok (paddles) helyett is használható.  
CSOMAGOLÁS 
Minden pár FIAB egyszer használatos többfunkciós elektróda átlátszatlan anyagból készült, zárt 
csomagolással van ellátva, mely megvédi a gélt a fénytől és a nedvességtől. Az elektróda 
csomagot egy kartondobozba helyezik, a használati utasítás másolatával együtt. 
INDIKÁCIÓK 
A FIAB EURODEFIPADS® egyszer használatos többfunkciós elektródák a következőkre 
alkalmazhatók: 
• Transztorakális külső defibrilláció. 
• Transztorakális szinkronizált kardioverzió. 
• Transztorakális EKG monitorozás. 
• Ideiglenes transzkután szívritmus ütemezés (nem invazív pacelés). 
A FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy 
hatékonyan tudjon beavatkozni a fent említett esetekben fellépő ritmuszavarok kezelésében 
anélkül, hogy az általában alkalmazott, újrafelhasználható lapátoknál előforduló véletlenszerű 
áramütés veszélye fennállna. 
ELLENJAVALLATOK 
• A FIAB felnőtteknek szánt egyszer használatos többfunkciós elektródák általában ellenjavallottak 

a 8 évesnél fiatalabb [2](25 kg-nál kisebb súlyú [3][4]) betegeknél, de használhatóak, ha a 
mellkas mérete lehetővé teszi, ügyelve arra, hogy az egyik elektróda ne érintkezzen a másikkal. 
A leadható energia tekintetében kövesse a defibrillátor használati utasítását. 

• A FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák felnőtt vagy felnőtt/gyermek verziójának 
használata is ellenjavallt 12 hónapnál fiatalabb (10kg-nál kisebb súlyú) páciensek esetében. 

• A gyermek FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák használata 8 évnél idősebb 
[2](25kg-nál nagyobb súlyú [3] [4] páciensek esetében ellenjavallott. 

• Ne használja olyan bőrfelületen, amelyen irritáció vagy sérülés jelei mutatkoznak. 
HASZNÁLAT MÓDJA 
Külső defibrilláció és szinkronizált kardioverzió: a FIAB egyszer használatos többfunkciós 
elektródák felnőtt verzióban maximum 360J [1], felnőtt/gyermek változatban 300J és a gyermek 
verzióban pedig 100J defibrillátor által leadott energiát képesek a páciensre továbbítani [5]. 
A szívizom kritikus tömegének depolarizációja, amely elengedhetetlen a terápia sikerességéhez, 
csak akkor lehetséges, ha megfelelő intenzitású áram keresztezi: az elektródák aktív felületét erre 
a célra optimalizálták. Ezért helyénvaló a pozícionáló helyek célzott kiválasztása mellett a 
ragasztópárnákat úgy felhelyezni, hogy azok a bőrrel maximális felületen érintkezzenek. Az 
energia megválasztása a működtető döntésétől függ. 

HU 
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Gyermekgyógyászati alkalmazásokban a kardiopulmonális újraélesztésre vonatkozó irányelvek 2-
4J / kg energiaellátást javasolnak; az ajánlott kiindulási szint 2 J / kg, és az égési sérülések 
elkerülése érdekében célszerű nem meghaladni a 100 J-t [5] 

FIGYELEM A FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák akár 50 defibrillációs sokknak is 
képesek ellenállni. 
FIGYELEM Ne adjon le sokkot kézi fém lapátokkal az eldobható elektróda párna vagy az EKG 
elektródák felett. 

Nem invazív transzkután ingerlés: A FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák nem 
invazív transzkután ingerléshez is használhatók. Az ingerlési küszöb minimalizálása érdekében 
célszerű a tapadó elektródákat a fent leírt módon alkalmazni. Szükséges továbbá a használni 
kívánt berendezés jó ismerete és a gyártó utasításainak betartása. 

FIGYELEM A helyes gyakorlat szerint a FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródákat 8 
óra elteltével cserélni kell, a hosszantartó ingerlés (30 percnél hosszabb) esetén pedig ellenőrizni 
kell a páciens bőrén az esetleges irritáció jeleit. 
FIGYELEM Cserélje le a FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródákat 30 perc elteltével, 
ha a leadott impulzusok egyfázisúak és 20 ms-nál hosszabbak 

EKG monitorozás: a FIAB egyszer használatos többfunkciós elektródák EKG monitorozásra is 
használhatóak. 

FIGYELEM Ha az EKG jel nem elég zajmentes, használjon EKG paciens kábelt, ha van, és külön 
EKG-elektródkészletet. 

ALKALMAZÁS MÓDJA 
• A többfunkciós elektródák akkor is alkalmazhatók páciensen, ha csak a gyanúja áll fent a 

súlyosabb aritmiás betegség kialakulásának. 
• Az “ELHELYEZÉS ÉS POLARITÁS” részben vannak felsorolva azok a pontok, ahová az 

öntapadós elektródák felhelyezhetők. 
• Fedje fel a mellkast, és készítse elő a bőrt. Távolítsa el a túlzott szőrzetet [1] Kissé dörzsölje le a 

bőrfelületet az érintkezési impedancia csökkentése érdekében. Kerülje a tapadó párnának a 
mellbimbóra vagy az emlő szövetére való felhelyezését [6] 

• Távolítson el minden maradványt (piszkos, zsíros és törmeléket) nem gyúlékony tisztítószerekkel. 
Végül ellenőrizze, hogy az alkalmazás helyei tiszták és szárazok-e. 

• Nyissa ki a csomagolást és távolítsa el a többfunkciós elektródákat. 
• Óvatosan távolítsa el a védőréteget kezdve a nyitófültől, hogy a ragasztó és a vezető felületek 

kiszabaduljanak. 
• Kapcsokkal ellátott többfunkciós elektródák esetén távolítsa el a védőtokot.  
• Tegye fel a ragasztópárnákat egyenként, kezdve az egyik oldaltól és fokozatosan nyomva az 

egész felületet, hogy elkerülje a légbuborékok képződését és biztosítsa a bőrön való teljes 
tapadást. Tartsa a ragasztópárnákat jól elkülönítve egymástól, és ügyeljen arra, hogy ne fedje át 
őket más tárgyakkal (EKG elektródák, kábelek, transzdermális tapaszok, ruházat stb.) [7] [8]. 

• A felhelyezés után ne helyezze át a ragasztópárnákat. Ha meg kell változtatni a helyzetét, vegye 
le és cserélje ki új többfunkciós elektródákra. 

• Ahhoz, hogy a ragasztós felületet a beteg bőrének irritációja nélkül tudja eltávolítani, emelje fel az 
élét és óvatosan húzza vissza. Ezzel egy időben a másik kezével tartsa a bőrt. 

• Kapocs nélküli többfunkciós elektródákhoz: csatlakoztassa az elektródákat a defibrillátorhoz vagy 
az adapter kábelhez a defibrillátor használati útmutatójának betartásával. 

• Kapoccsal ellátott többfunkciós elektródákhoz: csatlakoztassa a kapcsot a defibrillátor kábeléhez 
a helyes polaritás érdekében, betartva a defibrillátor használati utasítását. 

• A demand paceléshez külön csatlakoztassa az EKG monitorozó elektródákat. 
ELHELYEZÉS ÉS POLARITÁS 
A nemzetközi irányelvek szerint a különböző elhelyezések ugyanolyan hatékonyak a pitvari vagy 
kamrai aritmiák kezelésében [1] [5] 
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Az alábbi ábrák a legtöbb defibrillátor gyártó által általánosan használt és ajánlott alkalmazási 
helyeket mutatják be. Válassza ki a terápia legmegfelelőbb alkalmazási pontjait az alkalmazandó 
defibrillátor használati utasításának megfelelően. 
Az elhelyezés megkönnyítése és gyakorlás céljából az elülső-oldalsó felhelyezést (1. ábra) 
előnyben részesítjük aritmiás defibrilláció és kardioverzió esetén; az elülső-hátsó felhelyezés (2. 
ábra) gyakoribb a hemodinamikában és a transztorakális ingerlésben, valamint ez ajánlott a felnőtt 
elektródák gyermek betegen történő alkalmazása esetén. 

1. ábra 
• Defibrilláció 
• Kardioverzió 
• Pacelés 
• Monitorozás (2-

es elvezetést ad) 
  

2. ábra 
• Pacelés 
• Monitorozás 
• Defibrilláció 
• Kardioverzió 

   
 

A megfelelő jel polaritás fenntartása érdekében helyezze az elektróda párnákat a jelzett pozíciókba 
(a szívcsúcsot a szív szimbólum azonosítja). Megjegyezzük azonban, hogy a terápia 
szempontjából nem releváns, hogy melyik elektródapadot (szívcsúcs / szegycsont) helyezzük a két 
helyzet egyikébe [2]. 
Az egyedülálló felnőtt / gyermek változatú elektródák polaritását illetően kövesse az elektródapad 
címkéjén található utasításokat (a használandó defibrillátor gyártójának utasításai szerint). 
MELLÉKHATÁSOK 
• Az elektróda ragasztója enyhe bőrirritációt okozhat. 
• A hosszan tartó transztorakális stimuláció vagy a defibrillációs sokk ismételt leadása többé-

kevésbé észrevehető bőrpírokat okozhat a szállított energia függvényében. 
• Az elektróda alatti tapadás hiánya és / vagy levegő jelenléte égési sérüléseket okozhat. 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 
• A terméket csak a címkéken feltüntetett defibrillátorokhoz használja. 
• Ellenőrizze, hogy a termék kompatibilis-e a használni kívánt defibrillátor adott modelljével. 
• Olvassa el a defibrillátor használati utasítását, különös figyelmet fordítva a többfunkciós 

elektródák elhelyezésére, polaritására és az alkalmazandó energiára. 
• A gyermekgyógyászatban és az automatikus defibrillátorok egyes modelljeinél speciális 

teljesítménycsökkentő eszközök használatára vagy különleges óvintézkedésekre lehet szükség. 
Mindig különös figyelmet fordítson a defibrillátoron beállított energiaszintekre, amelyek a 
gyermek beteg számára leadhatók (lásd a "HASZNÁLATI MÓD" fejezetet). 

FIGYELEM 

 
Az ilyen jelöléssel ellátott gyermek elektródák nem alkalmazhatók automatikus 
defibrillátorokkal 

 Az ilyen jelöléssel ellátott gyermek elektródák alkalmazhatók automatikus defibrillátorokkal. 

• Az elektróda megválasztásának a beteg mellkas méretének és súlyának értékelésén kell 
alapulnia. A meghatározott energiahatárt meghaladóan használt gyermekelektródák súlyos 
bőrégési sérüléseket is okozhatnak; ezzel ellenkezőleg, a felnőtt elektródok kiterjesztett aktív 
felülete veszélyeztetheti a terápiát, ha gyermekgyógyászati kezelésre használják. 

• Hosszabb ideig tartó transztorakális ingerlés után csökkenhet a kiváltott EKG-jel kimutatásának 
képessége. Ebben az esetben gondoskodni kell a kiváltott jel összegyűjtéséről külön EKG-
elektródkészlettel. 
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• Cserélje ki a többfunkciós elektródákat miután 24 órát alkalmazva volt a páciens bőrén.  
• Ellenőrizze a lejárati dátumot a csomagoláson. Ne használja a lejárati dátum után. 
• Ne használja a többfunkciós elektródákat, ha több mint 24 órája el lett távolítva a 

csomagolásából. A ragasztópárnákat a védő fólia eltávolítását követően 30 percen belül fel kell 
helyezni. 

• Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e: másképp ne használja a terméket. 
• Ne használja a többfunkciós elektródákat, ha a gélt eltávolították a tartóból, vagy ha repedt, 

szakadt vagy száraz. A gélen vagy a vezető fólián elhelyezkedő bármilyen elszíneződés nem 
befolyásolja a termék funkcionalitását. 

• Ne használja a többfunkciós elektródákat, ha a védő fólia eltávolítása során a termék megsérült 
(pl. az elektróda szigetelő bevonata levált, vagy szakadás van a ragasztópárnában és / vagy az 
elektródában). 

• Ne hajlítsa meg, ne vágja le és ne nyomja össze a ragasztópárnákat. 
• Ne használja a többfunkciós elektródákat, ha a csatlakozó, a kábel vagy a kapcsok sérültek. 
• Ellenőrizze a defibrillátor kezelési útmutatójában, hogy milyen távolságra kell elhelyezni az erős 

elektromágneses interferenciát kibocsátó eszközöket (sebészeti elektromos kés, RF ablátorok, 
diatermikus berendezések, mobiltelefonok stb.). Helyezze a defibrillátor / elektróda rendszert az 
ajánlott szeparációs távolság legalább másfélszeresére. 

• Az áramütés okozta véletlen károsodások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy kisütés 
közben a kezelő ne érintkezzen az elektródapárnákkal, a pácienssel vagy a pácienshez közeli 
vezető részekkel. 

• Ha defibrillátorokat oxigénforrások vagy más gyúlékony gázok közelében használja, fokozott 
óvatossággal járjon el a tűz vagy robbanás veszélyének elkerülése érdekében. 

• A termék nem steril, és nem is sterilizálható. 
• A termék egyszer használatos. Egyetlen betegnél alkalmazható. Használat után dobja ki. 
LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK 
A többfunkciós elektródok használatához köthető komplikációk nincsenek. 

FIGYELEM A defibrillátor kisülése szabálytalanságokat okozhat a beültetett pacemaker / 
defibrillátor működésében [1]; alkalmazza a többfunkciós elektródákat ezektől legalább 8 cm 
távolságra [9]. A defibrillátor kisütése után ellenőrizze ezek működését. 
FIGYELEM Ha a választott energiaszint nem megfelelő, a terápia sikeressége veszélybe 
kerülhet. Ellenkezőleg viszont a magasabb energia szintek módosíthatják az enzim szerkezetet a 
szívizom károsodásának tényleges bizonyítéka nélkül. 

TERMÉK ÉLETTARTAM ÉS TÁROLÁS 
Ellenőrizze a csomagolásra nyomtatott lejárati dátumot. 
A terméket eredeti csomagolásában kell tárolni olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet és a 
páratartalom a címkén feltüntetett értékeknek megfelelő. A szélsőséges hőmérsékleteken történő 
tárolást rövid időszakokra kell korlátozni (24 óra -30 ° C vagy + 65 ° C hőmérsékleten). Hosszabb 
ideig tartó tárolás extrém hőmérsékleten lerövidítheti a termék élettartamát. 

FIGYELEM A csomagolásra került súlyok károsíthatják a terméket. 
LESELEJTEZÉS 
Az egészségügyi egységekből származó hulladékokat a hatályos rendeletnek megfelelően kell 
ártalmatlanítani. 
GARANCIA ÉS KORLÁTOZÁSOK   
A FIAB S.p.A. garantálja, hogy a termék megfelel a 93/42 / EGK irányelvnek. Nem vonható 
felelősségre az a Gyártó, aki nem felel az orvosi költségekért, a fenti termék hiányos vagy hibás 
működése miatt bekövetkezett közvetlen vagy közvetett károkért, amennyiben a terméket a 
használati utasítástól eltérően használják. Javasoljuk, hogy a termék minden meghibásodását vagy 
hibáját azonnal jelezze a FIAB Minőségbiztosítási Szolgálatának. 
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Manufactured 
by 

Catalogue 
Number 

Batch 
number 

Pcs. per 
box/pack 

Production 
date Use before Temperature 

limits 
Operating 

temperature limits 

 
Conformité 

Européenne Produit par  Numéro de 
catalogue 

Numéro de 
Lot 

Numéro de 
pièce par 
emballage 

Date de 
production 

Utiliser 
avant le 

Limites de 
température 

Température de 
fonctionnement 

 
CE 

Prüfzeichen Erzeugt von Katalognummer Postenummer Stück/ Packung Erzeugungsda 
tum 

Verwendbar 
bis 

Temperaturbegrenzu
ngen 

Betriebstemperat
ur 

 
Europese 

conformiteit 
Geproduceerd 

door 
Catalogus-

nummer Partijnummer Aantal artikels 
per verpakking Productiedatum Te gebruiken 

binnen 
Temperatuur 

limieten 
Temperatuur 

limieten 

 
Conformidad 

Europea 
Fabricado 

por 
Número de 

catálogo 
Número de 

Loto 
Piezas por 

bolsa o 
paquete 

Fecha de 
producción 

Usar antes 
de 

Límites de 
temperatura 

Limites de 
temperatura de 
funcionamiento 

 
Conformidade 

Europeia 
Fabricado 

por 
Número de 
Catálogo 

Número de 
Grupo 

Unidades por 
embalagem 

Data de 
Fabrico 

Usar antes 
de 

Limites de 
temperatura 

Limites da 
temperatura de 
funcionamento 

 
Соответствие 
нормам ЕС. Изготовитель Номер по 

каталогу 
Номер 

партии/изделия 
Кол-во в 

коробке/упаковке 
Дата 

изготовления 
Использоват

ь до 
Ограничения по 
температуре 

Пределы 
рабочей 

температуры 

 
Ευρωπαική 

συµµόρφωση. 
Κατασκευασµέν

ο από 
Αριθµός 
καταλόγου 

Αριθµός 
λαχειοφόρου 

αγοράς 
Τεµάχια ανά 
κουτί/πακέτο 

Ηµεροµηνία 
παραγωγής 

Να χρησ/θεί 
πριν από Ορια θερµοκρασίας 

Όρια 
θερµοκρασίας 
λειτουργίας 

 

Överensstämm
er 

med 
EG-direktiven 

Tillverkad av Artikelnummer Satsnummer Antal per 
låda/förpackning Tillverkningsdag Används 

innan 
Temperatur- 

gränser 
Temperaturgräns
er för användning 

 
Usklađenost s 
EU zahtjevima Proizvođač Kataloški broj Broj serije Komada u 

kutiji/pakiranju 
Datum 

proizvodnje 
Rok 

valjanosti Granice temperature Granice radne 
temperature 

 
Zgodność 

Europejska 
Wyprodukowan

y przez 
Numer  

katalogu 
Numer  
partii 

Liczba 
sztuk w 

opakowaniu 
Data 

Produkcji 
Używać w 
terminie do 

Wartości graniczne 
temperatury 

Temperatura 
operacyjna 

 
Evropská 

shoda Vyrobeno v Katalogové číslo Šarže Kusů v  
krabici/balení Datum výroby Použitelné do Meze teploty Meze provozní 

teploty 

 
Az (EU)  

rendeletnek 
való megfelelés 

Gyártó Katalógus 
száma Batch kód Mennyisége 

darabok Gyártás dátuma használata 
által 

Hőmérséklet 
korlátozás 

Üzemi 
hőmérséklet 
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Limiti di 
Umidità 

Tenere al 
riparo dalla 
luce solare 

Teme 
l'umidità 

Attenzione 
leggere 

attentamente la 
documentazione 

allegata 

Consultare le 
istruzioni d'uso 

Non 
riutilizzare 

Non contiene 
LATTICE 
di gomma 
naturale 

Compatibile con 
Corpuls3 (Defib-Unit con 

pad riusabili) 
Non usare con Corpuls3 con 

Defib-Unit SLIM 

Humidity 
limits 

Keep away 
from sun 

light 

Keep 
away from 
humidity 

Warning: read 
the enclosed 

documentation 
Consult instructions 

for use 
Do not 
reuse Latex free 

Compatible with 
Corpuls3 (Defib-Unit with 

reusable pads) 
Do not use with Corpuls3 with 

Defib-Unit SLIM 

Limites 
d'humidité 

Protéger des 
rayons 

du soleil 
Craint 

l'humidité 

Attention lire 
attentivement la 

documentation ci-
jointe 

Consulter les 
instructions 

Ne pas 
réutiliser 

Ne contient 
pas de latex 

de 
caoutchouc 

naturel 

Compatible avec 
Corpuls3 (Defib-Unit 

avec pad réutilisables) 
Ne pas utiliser avec Corpuls3 

avec Defib-Unit SLIM 

Feuchtigkeits-
begrenzungen 

Vor Sonne 
schützen 

Vor 
Feuchtigkeit 

schützen 

Warnzeichen: 
lesen Sie die 
Beschreibung 

Gebrauchsanweisu
ng lesen Einmalgebrauch Latexfrei 

Kompatibel mit Corpuls3 
(Defib-Unit mit 

wiederverwendbaren 
Pads) 

Nicht mit Corpuls3 mit Defib-
Unit SLIM verwenden 

Vochtigheidsgre
ns 

Tegen 
zonnelicht 

beschermen 

Niet 
bestand 
tegen 

vochtigheid 

Let op, lees 
zorgvuldig de 

bijgesloten 
documentatie 

Lees eerst de 
instructies 

Niet her te 
gebruiken 

Bevat geen 
natuurrubber 

Compatibel met 
Corpuls3 (Defib-Unit met 

hergebruikbaar pad) 
Niet gebruiken met Corpuls3 

met Defib-Unit SLIM 

Limites de 
humedad 

Mantener 
lejos de la 
luz solar 

Mantener 
lejos de la 
humedad 

Alerta: lea la 
documentación 

adjunta 

Consulte las 
instrucciones de 

uso 
No 

reutilizar 
Libre de 

látex 
Compatible con 

Corpuls3 (Defib-Unit con 
pad reusables) 

No usar con Corpuls3 con 
Defib-Unit SLIM 

Limites de 
Humidade 

Manter 
protegido da 

luz do sol 
Teme a 

humidade 

Atenção, ler 
atentamente a 
documentação 

incluída 

Consultar 
instruções de 

utilização 
Não 

reutilizar 

Não contém 
látex de 
borracha 
natural 

Compatível com 
Corpuls3 (Defib-Unit com 

placas reutilizáveis) 
Não usar com Corpuls3 com 

Defib-Unit SLIM 

Ограничения по 
влажности 

Оберегать от 
солнечных 
лучей 

Оберегать от 
влаги 

Внимание: 
прочитайте 
прилагаемую 
документацию 

Обратитесь к 
инструкции по 
применению 

Не использовать 
повторно 

Не содержит 
латекса 

Совместим с Corpuls3 
(Defib-Unit с 

многоразовыми 
пластинами) 

Не использовать с Corpuls3 с 
Defib-Unit SLIM 

Επίπεδα 
Υγρασίας 

Μακριά από 
φως 

Μακριά από 
υγρασία Προειδοποίηση Συµβουλευτείτε τις 

οδηγίες χρήσης 
Να µην 

ξαναχρησιµοποιηθ
εί 

Χωρίς λάτεξ 
Συµβατό µε Corpuls3 

(Defib-Unit µε pad 
επαναχρησιµοποιήσιµα) 

∆ε χρησιµοποιείται µε 
Corpuls3 µε Defib-Unit SLIM 

Fuktighetsgrän 
ser 

Skyddas 
mot solljus 

Skyddas 
mot väta 

Varning: läs 
den bifogade 

bruksanvisningen 
Läs 

bruksanvisningen 
Endast för 

engångsbruk Latexfri 
Kompatibel med 

Corpuls3 (Defib-enhet 
med återanvändbar 

dyna) 

Använd inte med Corpuls3 med 
Defib-enhet SLIM 

Granice 
vlažnosti 

Držati podalje 
od izvora 
sunčevog 

svjetla 

Držati na 
suhom mjestu 

Upozorenje:prouči
te priloženu 

dokumentaciju 
Pročitajte upute za 

upotrebu 
Za jednokratnu 

upotrebu 
Ne sadrži 

latex 

Kompatibilan sa 
Corpuls3 (Defib-Unit sa 
papučicom za višestruku 

primjenu) 

Ne upotrebljavati sa Corpuls3 
sa Defib-Unit SLIM 

Wartości 
graniczne  
wilgotności 

Przechowywać  
z dala od 
światła 

słonecznego 

Chronić  
przed wilgocią 

Uwaga dokładnie 
przeczytać 
załączoną 

dokumentację 

Zapoznać się z 
instrukcją 

użytkowania  
Nie 

używać ponownie  

Nie zawiera 
LATEKSU 

z gumy  
naturalnej 

Kompatybilny z Corpuls3 
(Defib-Unit z 
podkładkami 

wielokrotnego użytku) 

Nie używać z zastosowaniem 
Corpuls3 z Defib-Unit SLIM 

Meze vlhkosti 
Uchovávejte 

mimo sluneční 
záření 

Uchovávejte v 
suchu 

Varování: čtěte 
přiloženou 

dokumentaci 
Věnujte pozornost 
návodu k použití 

Nepoužívejte 
opakovaně Bez latexu 

Kompatibilní s Corpuls3 
(Defibrilační jednotka s 
opakovaně použitelnými  

elektrodami) 

Nepoužívejte s Corpuls3 a 
defibrilační jednotkou SLIM 

páratartalom 
korlátozás 

Tartsa távol a 
napfénytől 

Tartsa 
szárazon 

Vigyázat, 
konzultáljon kísérő 
dokumentumokat 

Consult használati 
utasítás Ne használja újra 

Nem 
tartalmaz 

természetes 
gumi latex 

Kompatibilis a Corpuls3-
zal (Defib-egység 
újrafelhasználható 

párnákkal) 

Ne használja a Corpuls3-szal 
Defib-Unit SLIM készülékkel 
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