ΕΛΛΗΝΙΚΆ
i-PRF ΣΩΛΉΝΑ 10ml

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προιον είναι μιας χρήσεως. Δεν επαναχρησιμοποιείται.
Το φιαλίδιο συλλογής αίματος χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του i-PRF.
Το φιαλίδιο είναι αποστειρωμένο σε κενό αέρος χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.
Σε συσκευασία του ενός
Διαδικασία:
• Αφαιρέστε τη συσκευασία.
• Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε ένα νέο φιαλίδιο.
• Τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της πεταλούδας.
• Όταν το φιαλίδιο χωρητικότητας 10ml γεμίσει, η διαδικασία σταματά αυτόματα (φιαλίδιο κενού).
• Απομακρύνατε το γεμάτο φιαλίδιο και τοποθετήστε νέο. Όταν συμπληρώσετε τον επιθυμητό αριθμό φιαλιδίων,
τοποθετήστε τα στη φυγόκεντρο.
• Τώρα, τα φιαλίδια είναι έτοιμα για φυγοκέντριση. Για να ρυθμίσετε στροφές (RPM) και χρόνο φυγοκέντρισης, επικοινωνήστε μαζί μας,
προκειμένου να σας υποδείξουμε τις ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για τη συσκευή φυγοκέντρισης σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ετοιμασία του i-PRF, παρακαλώ τοποθετήστε αμέσως τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια
στη βάση που χορηγείται για αυτόν το σκοπό
Προφυλάξεις:
• Η τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.
• Μην προχωρήσετε σε ενέργεια που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τη συσκευή.
• Ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν τη χρήση.
Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατεστραμμένη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
• Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη χρήση βελόνας, ζητήστε τη συνδρομή γιατρού.
• Η επαχρησιμοποίηση του προιόντος απαγορεύται αυστηρά, καθώς είναι δυνατό να προκληθεί επικίνδυνη μόλυνση ή ακόμα και θάνατος.
• Σε περίπτωση ασθενών με αιμοφυλία ή επιληψία κ.λπ., απαιτείται ακόμα περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας.

1.Λήψη των φιαλιδίων i-PRF™
για τη συλλογή αίματος

2. Πραγματοποιήστε την
αιμοληψία και γεμίστε τον
απαιτούμενο αριθμό
φιαλιδίων.

LOT Αριθμός Παρτίδας
Ημερομηνία λήξεως: Το προιόν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το
τέλος του τρέχοντος μήνα

3.Τοποθετήστε τα φιαλίδια στη φυγόκεντρο

Ημερομηνία παραγωγής
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Προιόν μιας χρήσης.
Να μην ξαναχρησιμοποιηθεί.
Μη τοξικό – Μη εύφλεκτο

STERILE R

Αποστείρωση με ακτίνες Γ

