
IT  -  STRUMENTARIO CHIRURGICO 
Il prodotto è destinato all’uso esclusivo da parte di personale medico specializzato istruito su 
utilizzo e cura degli strumenti. L’uso scorretto o la scarsa o non appropriata manutenzione pos-
sono far deteriorare rapidamente gli strumenti. La prima volta e dopo ogni utilizzo si raccomanda 
di sottoporre lo strumento a pulitura, asciugatura e sterilizzazione. Gli strumenti vanno sempre 
puliti prima della sterilizzazione. Per la pulitura automatizzata utilizzare esclusivamente macchine 
per lavaggio e detergenti certificati ed approvati. Per la pulitura manuale utilizzare un detergente 
approvato e certificato, spazzola ed acqua corrente. Seguire sempre le indicazioni presenti nel 
detergente; pulire gli strumenti sia in posizione aperta che chiusa; sciacquare per 3 minuti e con-
trollare che l’acqua entri ed esca più volte anche nei fori ciechi. Utilizzare acqua completamente 
demineralizzata in fase di risciacquo finale. Gli strumenti non asciugati potrebbero subire danni 
di corrosione. Asciugare sempre lo strumento. Dopo la pulizia, e prima della sterilizzazione si 
raccomanda di trattare gli strumenti con olio fisiologicamente sicuro, specialmente per quanto 
riguarda le punte, i connettori, i terminali e tutte le parti mobili. Fare inoltre attenzione che il 
prodotto non entri in contatto con acidi o altri disinfettanti aggressivi che potrebbero corroderlo. 
Il metodo di sterilizzazione raccomandato è quello a vapore in autoclave, la temperatura del 
ciclo non deve superare i 135°C (275°F) per un massimo di 15 minuti, per evitare di danneggiare 
il prodotto. L’iter di sterilizzazione a vapore deve avvenire conformemente alle norme EN ISO 
17664. Nell’ambito del processo di convalida della sterilizzazione verificare l’idoneità di misure 
specifiche per l’asciugatura. L’umidità nei container può arrugginire gli strumenti. Spesso infatti 
una cattiva e insufficiente asciugatura è dovuta all’errato posizionamento del carico e all’utilizzo 
di tipi di panni poco idonei per l’asciugatura.
Per la sterilizzazione ad aria calda, è consigliata una temperatura compresa tra i 180° e i 200°C. 
I prodotti possono essere disinfettati anche in macchine lavaferri fino ad una temperatura di 
121°C. Non ci sono indicazioni circa numero massimo di cicli di sterilizzazione, che dipendono 
in gran parte dallo stato del prodotto. Gli strumenti che presentano segni di corrosione devono 
essere eliminati immediatamente. Eseguire sempre un esame visivo per individuare eventuali 
danni o segni di usura: i bordi taglienti devono essere privi di tacche e con bordo continuo; non 
deve esserci distorsione degli strumenti con parti lunghe; gli strumenti che fanno parte di un 
assemblaggio più grande, vanno controllati con i componenti dell’intero assemblato; control-
lare sempre il movimento scorrevole delle cerniera, che non devono presentare un eccessivo 
gioco; controllare sempre che i sistemi di blocco funzionino. Durante il periodo di validità della 
garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per 
cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d’opera, trasferta, 
spese di trasporto, di imballaggio, ecc. Non sono coperti dalla garanzia i danni causati dall’uso 
improprio del prodotto.
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GR  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από ιατρικό προσωπικό που έχει ειδικευθεί 
και εκπαιδευθεί πάνω στο χειρισμό και τη φροντίδα του εξοπλισμού. Η εσφαλμένη χρήση 
και η ελλιπής ή μη κατάλληλη συντήρηση ενδέχεται να επιφέρουν τη γρήγορη φθορά του 
εξοπλισμού. Τόσο την πρώτη φορά όσο και ύστερα από κάθε χρήση συνιστάται ο καθαρισμός, 
το στέγνωμα και η αποστείρωση του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται πάντα 
πριν από την αποστείρωση. Για αυτοματοποιημένο καθαρισμό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά 
μηχανήματα πλύσης και καθαριστικά που είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Για 
καθαρισμό με το χέρι χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο και πιστοποιημένο καθαριστικό, βούρτσα 
και νερό βρύσης. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στο καθαριστικό· 
να καθαρίζετε τον εξοπλισμό όταν βρίσκεται τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλειστή θέση· να 
ξεπλένετε επί 3 λεπτά και να ελέγχετε ότι το νερό εισέρχεται και εξέρχεται αρκετές φορές 
ακόμη και στις τυφλές οπές. Να χρησιμοποιείτε νερό εντελώς απιονισμένο κατά τη φάση 
του τελικού ξεβγάλματος. Ο εξοπλισμός που δεν έχει στεγνώσει ενδέχεται να παρουσιάσει 
φθορά λόγω διάβρωσης. Να στεγνώνετε πάντα τον εξοπλισμό. Μετά τον καθαρισμό και 
πριν από την αποστείρωση συνιστάται η επικάλυψη του εξοπλισμού με λάδι φυσιολογικά 
ασφαλές, ιδίως στις αιχμές, τους συνδέσμους, τους ακροδέκτες και όλα τα κινούμενα μέρη. 
Να φροντίζετε επίσης ώστε το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με οξέα ή άλλα επιθετικά 
απολυμαντικά που θα μπορούσαν να το διαβρώσουν. Η συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης 
είναι με ατμό σε αυτόκαυστο, ενώ η θερμοκρασία του κύκλου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 
135°C (275°F) για μέγιστο χρόνο 15 λεπτών, προκειμένου να αποτρέπεται η φθορά του 
προϊόντος. Η διαδικασία αποστείρωσης με ατμό πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς EN ISO 17664. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης της αποστείρωσης 
βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα ειδικών μέτρων που αφορούν το στέγνωμα. Η υγρασία 
στα δοχεία μπορεί να συνεπάγεται την παρουσία σκουριάς στον εξοπλισμό. Συχνά ένα κακό 
και ανεπαρκές στέγνωμα οφείλεται στην εσφαλμένη θέση του φορτίου και στη χρήση μη 
κατάλληλων πανιών για το στέγνωμα.
Για την αποστείρωση με θερμό αέρα, συνιστάται θερμοκρασία μεταξύ των 180° και 200°C. 
Τα προϊόντα μπορούν να αποστειρώνονται και σε κλιβάνους αποστείρωσης εργαλείων μέχρι 
τη θερμοκρασία των 121°C. Δεν υπάρχουν υποδείξεις ως προς τον μέγιστο αριθμό κύκλων 
αποστείρωσης, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του προϊόντος. 
Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει δείγματα διάβρωσης πρέπει να αποσύρεται αμέσως. Να 
πραγματοποιείτε πάντα οπτικό έλεγχο για να εντοπίσετε τυχόν ζημιές ή δείγματα φθοράς: 
τα κοφτερά άκρα πρέπει να είναι δίχως εγκοπές και με ομοιόμορφο χείλος· δεν πρέπει 
να υπάρχει παραμόρφωση του εξοπλισμού που φέρει επιμήκη στοιχεία· ο εξοπλισμός που 
αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης κατασκευής, πρέπει να ελέγχεται σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία της συνολικής κατασκευής· να ελέγχετε πάντα την ομαλή κίνηση των διατάξεων 
σύνδεσης, καθώς δεν πρέπει να εμφανίζουν υπερβολική χαλάρωση· να επιβεβαιώνετε 
πάντα τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλισης. Κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης 
παρέχεται δωρεάν επισκευή και/ή αντικατάσταση όλων των εργοστασιακά ελαττωματικών 
στοιχείων κατόπιν εξακρίβωσης, εξαιρουμένων των εξόδων εργατικού δυναμικού, 
μετακίνησης, μεταφοράς συσκευασίας, κ.λπ. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που 
προκαλούνται από τη μη κατάλληλη χρήση του προϊόντος.
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