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NÁVOD K POUŽITÍ
OČNÍ KANYLA

Zamýšlené použití
Oční kanyly jsou mikrotrubice končící hrotem, které mají mnoho tvarů a velikostí. Chirurgům napomáhají provádět 
určité výkony (např. pro přívod nebo odstraňování tekutin) při různých očních chirurgických postupech, jako jsou 
operace katarakty, refrakční, vitreoretinální operace a operace glaukomu. Jsou uloženy na hlavici, kterou lze připojit 
na konec ostrého nástroje, aby byly zasunuty přesnými řezy do dutin oka nebo okolní oblasti.

Další informace
1. Konstrukce 2. Materiály

Hlavice Trubice* Hrot*   Hlavice: polypropylen 

       (barevně rozlišená podle rozměru [Gauze] podle normy ISO 6009)

(*Tvary se liší podle popisu výrobku)

 3. Obal

  Každá oční kanyla je samostatně balena v pouzdře, aby byla 
zajištěna sterilita, a prodává se v šaržích v krabici.

Varování/bezpečnostní opatření
 ■ Přečtěte si návod k použití, dodržujte ho a uchovávejte ho.
 ■ Přečtěte si zamýšlené použití a výrobek používejte jen podle něj.
 ■ Výrobek smí používat pouze zkušený lékařský personál.
 ■ Jakékoliv nové výrobky skladujte na suchém, čistém a bezpečném místě.
 ■ Zamezte působení vysoké teploty, vysoké vlhkosti, přímého slunečního záření, promočení 
 ■ a uchovávejte při teplotě okolí.
 ■ Neuchovávejte na místě s výskytem chemických výrobků a plynu.
 ■ Obalový materiál uchovávejte v neporušeném a nepropíchnutém stavu.
 ■ Zkontrolujte dobu použitelnosti na každém obalu a krabici a zlikvidujte prostředky, 

jejichž doba použitelnosti uplynula.
 ■ Před každým použitím zkontrolujte neporušenost výrobku.
 ■ Pokud je výrobek poškozen nebo vadný, nepoužívejte ho a odložte ho stranou.

Kontraindikace – zákazy
 ■ Opakované použití je zakázáno.
 ■ Opakovaná sterilizace je zakázána.
 ■ Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.
 ■ Nepoužívejte, pokud máte podezření, že je stav výrobku narušen poškozeným obalem.
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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 

Stav: 5/2016

Sterilizováno
etylenoxidem

Nesterilizujte
opakovaně

Číslo dávky Výrobce Označení CE
a číslo

notifikovaného
orgánu

Datum
expirace

Nepoužívejte
opakovaně

Chraňte před
slunečním

světlem

Nepoužívejte,
jestliže je oba
poškozenýl

0653 

Datum výroby

Pozor! 
Nahlédněte do

přiloženého
dokumentu


