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 PAPIER DO REJESTRACJI
MEDYCZNYCH – INSTRUKCJA 

CEL UŻYCIA:  Papier do rejestracji  zapisów   sprzętu  
elektromedycznego  był  przebadany  do  zapisywania śladów  
związanych z realizacją w czasie parametrów  fizjologicznych, 
wykryte przez narzędzia diagnostyczne na  w którym papier  jest 
zainstalowany, w celu wykrycia nieprawidłowości lub zmian 
morfologicznych z obserwowanego parametru.     
Przewiduje się użycie papieru przez personel  wykwalifikowany i 
przeszkolony  do użycia   danego  produktu. . 

IDENTYFIKACJA PRODUKTU:  

Dane identyfikacyjne produktu (kod, partii, data produkcji i 
urządzeniem diagnostycznym, w którym karta musi być 
zainstalowana) można znaleźć na tabliczce znamionowej 
umieszczonej na opakowaniu produktu. 

UŻYCIE I INSTALACJA: 

 Przed użyciem zawsze sprawdź czy rozmiar 
papieru i skala nadruku są odpowiednie do rodzaju aparatu

 Nie otwierać opakowania przy użyciu ostrych
narzędzi 

 Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją aparatu

 Papier (w rolce lub w składance) należy umieścić tak, aby 
nie blokował swobodnego przesuwu papieru w aparacie. Nigdy nie 
zakładaj papieru na siłę 

 sieci, jeżeli są i chyba każdego innego wskazania, użyj mm 
urządzenie i dokładność ± 1% 

KONSERWACJA: 

 Przed użyciem:
Zalecamy przechowywanie papieru w chłodnym, suchym 
miejscu. 
Długotrwały kontakt z produktem w wysokich temperaturach lub 
w obecności kondensacji spowodowane przez nadmiar wilgoci 
może doprowadzić do zaniku wyników. 
Zawsze należy unikać bezpośredniego działania promieni 
słonecznych, kontakt z cieczami oraz narażenie na działanie 
lampy fluorescencyjne(UV).     

 Po zakończeniu  nagrywania zaleca się: 

Przechowywać  papieru  w chłodnym i suchym miejscu. 
Zawsze należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i 
narażenia na źródła światła  Fluorescencyjnego(UV). 
Unikać kontaktu z płynami  lub produktami  zawierających : kleje, 
trawę, kwasy lub rozpuszczalniki, takich jak alkohole, ketony, 
etery i podobne. 
Unikać kontaktu z papierami  takimi jak termiczne lub kalki 
węglowe. 
Nie wkładać papieru do torebek  PCV i pojemników  termicznych 
, rodzaj papier fiszkami typ i   a /o  lub poliamidu. 
. 
ZBYCIE I BEZPIECZEŃSTWO: 

-użycie, przechowywanie i wyrzucanie papieru nie zanieczyszcza
środowiska 
- wyrzucanie papieru powinno odbywać się w specjalnych 
pojemnikach nadających się do recyclingu 
- palność tych produktów jest podobna jak zwykłych papierów 
niepowlekanych.  Do gaszenia przypadkowych pożarów tych 
produktów użyj zwykłej wody lub gaśnicy. 

PRZECIWWSKAZANIA:  
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wyników różnych 
analiz nie powinien spowodować żadnych niekorzystnych 
skutków dla prawidłowego stosowania produktu. 
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