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NÁVOD K POUŽITÍ
Mikroskalpely Feather® s hliníkovou rukojetí

Pokyny pro opakovanou sterilizaci
Všeobecné informace

Skalpely značky Feather se dodávají sterilní. Dodržení všech zde uvedených pokynů je důležité proto, aby vám 
nástroj sloužil co možná nejlépe. Každý skalpel je možné sterilizovat v autoklávu a na odpovědnost chirurga 
používat opakovaně. Počet použití jednoho nástroje závisí na tom, jak se používá a jak se s ním zachází.

Efektivní čištění/dezinfekce je základním předpokladem pro účinnou opakovanou sterilizaci výrobků. Dbejte prosím 
na to, aby se k čištění/dezinfekci a sterilizaci používaly jen řádně validované přístroje a prostředky, aby se při těchto 
procesech uplatňovaly zvláštní postupy vhodné pro daný výrobek a aby byly při každém cyklu dodrženy validované 
parametry. Mimo to prosím dodržujte příslušné právní předpisy platné ve vaší zemi a hygienická pravidla, 
která platí v nemocnicích nebo na klinických pracovištích.

Čištění a dezinfekce

1.  Skalpel očistěte bezprostředně po použití destilovanou nebo sterilní vodou. K očištění použijte kousek 
obvazu nebo jiný podobný materiál. Čepel jemně otřete od násady ke špičce. Nečistoty stírejte směrem ven 
od hrotu čepele. 

2.  Skalpel můžete případně nechat vyčistit v ultrazvukové lázni. V takovém případě ho umístěte na tácek a po 
čištění z něj odeberte.

UPOZORNĚNÍ: Skalpel nečistěte / nedezinfikujte mechanicky zásaditým roztokem. Při tom by mohlo 
dojít k poškození horní vrstvy držátka.  

3.  Skalpel pečlivě osušte kouskem obvazu nebo jiným podobným materiálem. Čepel jemně otřete od násady 
ke špičce. Skalpel otírejte  směrem ven od hrotu čepele.

4.  Skalpel vložte zpět do plastového pouzdra. Ujistěte se, že je do něj zasazený pevně. 

Opakovaná sterilizace 

• Skalpel sterilizujte v autoklávu (při teplotě 134 °C nebo 273 °F, minimální doba expozice: 18 minut).

• Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné použití jiné metody sterilizace (např. horkovzdušné, 
sterilizace ethylenoxidem, formaldehydem, zářením nebo plazmové sterilizace za nízké teploty).

   

Upozornění: Před opakovaným použitím prohlédněte čepel skalpele pod mikroskopem. Skalpel nepoužívejte, 
jetliže je čepel poškozená.
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Výrobce
FEATHER SAFETY RAZOR CO., LTD.

3-70, Oyodo-minami 3-Chome, Kita-Ku

Osaka 531-0075

Japonsko

Výhradní dovozce
pfm medical ag 

Wankelstr. 60 

50996 Köln

Německo

Distributor
CZ Pharma, s. r. o.

Náměstí Smiřických 42

281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Česká republika 
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