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NÁVOD K POUŽITÍ 
Accura Pressure Line

Tlakové vedení 

Před použitím si pečlivě prostudujte pokyny. 

Struktura tlakového vedení: 

Tlakové vedení se skládá ze samčího konektoru Luer, trubice a samičího konektoru Luer (viz graf 1). Obsahuje dva 
typy výrobků: tlakové vedení pro tlak 500 PSI a tlakové vedení pro tlak 1200 PSI. Obě mohou být s normálním 
samčím konektorem Luer nebo s otočným samčím konektorem Luer. K dispozici jsou různé délky. (Specifikace 
výrobku viz tabulku 1.) 

Graf 1 Struktura tlakového vedení

Tabulka 1 Specifikace výrobku

Katalogové číslo Popis

PL500900 500 PSI, 90 cm

PL500900R 500 PSI, 90 cm, rotační Luer

PL500122 500 PSI, 122 cm

PL500122R 500 PSI, 122 cm, rotační Luer

PL1200900 1200 PSI, 90 cm

PL1200900R 1200 PSI, 90 cm, rotační Luer

PL1200122 1200 PSI, 122 cm

PL1200122R 1200 PSI, 122 cm, rotační Luer

Zamýšlené použití
Tlakové vedení je určeno pro použití jako spoj mezi dvěma zařízeními, obvykle vedením a zařízením pro sledování 
tlaku, zákrokovým katétrem a vysokotlakým injektorem. Tlakové vedení se používá i jako prodloužení pro připojení 
zdravotnických přístrojů. 

Návod k použití
1. Zkontrolujte, zda je obal správně utěsněn a bez poškození.  
2. Zkontrolujte tlakové vedení a před použitím ho propláchněte normálním fyziologickým roztokem.  
3. Konektor Luer spojte s ostatními zařízeními a před zapojením odstraňte z vedení vzduch.  

Varování
 ■ Před použitím si prostudujte pokyny.
 ■ Zařízení je určeno pouze pro jednorázové použití. NEPROVÁDĚJTE opětovnou sterilizaci a/nebo ho opětovně 

nepoužívejte.



2

 ■ Nepoužívejte ho po datu použitelnosti.
 ■ Nepoužívejte ho, je-li sterilní obal poškozen nebo nedostatečně utěsněn.
 ■ Konektor Luer musí být správně připojen, nesprávné připojení nebo netěsné připojení může způsobit 

netěsnost nebo průnik vzduchu do cévy.
 ■ Nepoužívejte při přetlaku.
 ■ Jen pro použití kvalifikovaným lékařem.
 ■ Zařízení po použití zlikvidujte podle místní legislativy.

Značky a vysvětlivky

Skladování
Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě.

Datum použitelnosti (datum exspirace) viz štítek. 

Sterilizováno 
ethyleno-
axidem

Datum 
použitelnosti

Pozor

Datum výroby

Pouze
kvalifikovaní

lékaři

Nepoužívejte
opakovaně

Číslo šarže
Číslo dávky

Výrobce

 

Katalogové
číslo

Obsah

Autorizovaný zástupce 
v Evropském společenství
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Výrobce
Accura Medizintechnik GmbH

Max -Planck -Straße 33

611 84 Karben

Německo

Distributor
CZ Pharma, s. r. o.

Náměstí Smiřických 42

281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Česká republika
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