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NÁVOD K POUŽITÍ
OČNÍ SKALPELY

Zamýšlené použití
Oční mikrochirurgické skalpely se používají při chirurgických operacích očí k  provádění precizních řezů, což je 
jednou z podmínek pro aplikaci při složitých očních chirurgických zákrocích.

Další informace

1. Části skalpelu 2. Materiály

  Čepel:  nerezová ocel

  Rukojeť:  polykarbonát

  Pouzdros:  polykarbonát

 

 3. Obal

  Každý oční skalpel je zabalený jednotlivě v  sáčku, aby byla 
zajištěna jeho sterilita. Tyto výrobky se prodávají v krabicích.

Upozornění / opatření pro bezpečnou manipulaci
 ■ Přečtěte si návod k použití, řiďte se jím a uschovejte si ho.
 ■ Přečtěte si, jaké je zamýšlené použití výrobku, a používejte ho pouze k uvedenému účelu.
 ■ Všechny nové výrobky uchovávejte na suchém, čistém a bezpečném místě.
 ■ Chraňte je před vysokými teplotami, vysokou vlhkostí, přímým slunečním světlem, nenamáčejte je do tekutin 

a skladujte je při pokojové teplotě.
 ■ Neskladujte je v místech, kde jsou uskladněny chemické prostředky a plyny.
 ■ Ponechejte si obalový materiál v neporušeném stavu.
 ■ Zkontrolujte dobu použitelnosti výrobku uvedenou na každém obalu a krabici.
 ■ Zjistíte-li, že doba použitelnosti již vypršela, takové výrobky zlikvidujte.
 ■ Před každým použitím zkontrolujte, zda části výrobku nejsou uvolněné, ohnuté, zlomené, popraskané či 

opotřebené.
 ■ Jestliže zjistíte, že je výrobek poškozený nebo vadný, nepoužívejte ho, ale vyřaďte. Zamezte kontaktu 

choulostivých čepelí skalpelů s tvrdými povrchy či jinými nástroji.

Kontraindikace – zákazy
 ■ Je zakázáno výrobek používat opakovaně.
 ■ Je zakázáno výrobek opakovaně sterilizovat.
 ■ Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.
 ■ Nepoužívejte výrobek, jestliže byl porušený jeho aseptický obal.

Čepel Rukojeť

Pouzdro
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Datum výroby
Pozor! 

Nahlédněte do
přiloženého
dokumentu

Značky a vysvětlivky 

Výrobce
SIDAPHARM GREECE

MOCHINTRA AM. DIANA

21, Stageiriti & 24, Em. Fili 

Thessaloniki 54352 

Řecko

Distributor
CZ Pharma, s. r. o.

Náměstí Smiřických 42

281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Česká republika 
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