Dmychadlo
Světlovod

Teleskop. optika
(nebo
naklápěcí lupa)

Návod na použití pro rektoskopy se studeným světlem.

Nepoužíváme poškozený nástroj. Výrobce důrazně varuje před
prováděním úprav na nástroji. Každá změna vede k zániku záruky.
Označení CE zaniká při použití neoriginálních náhradních dílů.

Před použitím rektoskopu je nutno seznámit se s návodem a jím se řídit.
Při nedodřžování níže uvedených pokynů nenese výrobce odpovědnost
za správnou funkci.

Čištění a sterilizace:

Použití:
K diagnoctice chorob v análním oboru.

Připojení studeného světla:
Rektoskop je standardně vybaven připojovacím konektorem, který je
podle standardu firmy RICHARD WOLF. Připojení podle stanardu
STORZ je možné pomocí adapteru ( obj. 4. 12-244H )

Uzavírací záklopka
Tubus

Držadlo

Hlavice rektoskopu

Pokyny pro použití:
- Rektoskop může používat osoba s patřičným vzděláním a praxí v
oboru rektoskopie. Návod k použití tímto dokumentem není.
- Chraňte rektoskop před mechanickým poškozením,před pádem!
Nepoužívejte zvýšenou sílu.Na mechanické poškození vzniklé neodbornou a násilnou manipulací se nevztahuje záruka. Záruka není též
poskytována na opotřebení vzniklá normálním používáním.
- Nástroj musí být před prvním použitím dokonale vyčištěn a
sterilizován!
- Nástroj musí být po použití bezprostředně vyčištěn.Viz oddíl čištění.Ponechání nástroje hodinu a více v neočištěném stavu může způsobit korozi.
- Po uplynutí doby živtnosti je nutno nástroj zlikvidovat podle příslušné směrnice o odpadech!

Průběh:
- Zavedení tubusu se provádí při zasunutém mandénu a bez připojené
hlavice. Hlavice rektoskopu může být použita s a nebo bez světlovodu.
- Před zavedením opatříme čelo kluzným prostředkem..
- Za lehce otáčivého pohybu zavedeme naslepo do hloubky cca. 4 – 6
cm.
- Odstraníme mandrén a připojíme hlavici rektoskopu s uzavřenou
záklopkou.
- Nástroj můžeme lehce posunout, jakmile vtlačíme dmychadlem
trochu vzduchu do střeva. Tlak vzduchu je hlídán balonem, který je
vřazen před dmychadlo.
Bezpečnostní upozornění:
Před každým použitím překontrolujeme funkčnost a neporušenost
výrobku.
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- Používejte pouze demineralizovanou vodu nebo páru z demineralizované vody! Chloridy působí tvoření hloubkové koroze.
- Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčních prostředků!
- Obnovujte roztoky několikrát za den! Nepoužívejte použité, případně
přestárlé roztoky! Riziko koroze a snížení čistícího účinku je velké.
- Bezprostředně po vyčištění opláchněte nástroj demineralizovanou
vodou!
- K čištění používejte pouze měkkou látku nebo měkký kartáček!
- Nepoužívejte kovové kartáčky ani žádne čistící pomůcky, které by
způsobily poškození!
- Nástroj osušte bezprostředně po čištění, případně po sterilizaci!
- Nenechávejte nástroje déle než 4 hodiny ležet v jakémkoliv roztoku
nebo vodě!
- K ošetření používejte parafinový olej ( obj.č.139 08 93000 ) a to
obzvláště na uzávěry a klouby! Nepoužívejte přostředky, které obsahují silikony!
- Funkčnost nástrojů kontrolujte, až tyto jsou vychladlé !
- Oddělujte při čištění a sterilizaci nástroje z nerezové oceli od nástrojů
pokovených a těch, které mají poškozený povrch!
- Všechny komponenty rektoskopu s vyjímkou dmychadla a teleskopické optiky jsou sterilizovatelné v parním autoklávu ( max. 135°
C)

