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Nr kat. Opis 

AL-1851-01 Łopatka Macintosh 1, 
jedn. użytku 

AL-1851-02 Łopatka Macintosh 2, 
jedn. użytku 

AL-1851-03 Łopatka Macintosh 3, 
jedn. użytku 

AL-1851-04 Łopatka Macintosh 4, 
jedn. użytku 

AL-1851-05 Łopatka Macintosh 5, 
jedn. użytku 

 
OŚWIETLENIE ŚWIATŁOWODOWE 

Łopatki wyposażone są w oświetlenie 
światłowodowe (zimne światło). 

PRZEZNACZENIE 

Laryngoskop przeznaczony jest do 
wspomagania wprowadzenia rurki 
tracheotomijnej przez usta, przez 
osoby upoważnione i wykwalifikowane. 

KONTROLA PRZED UŻYCIEM 

 Upewnić się, czy łopatka nie jest 
uszkodzona. 

 Połączyć łopatkę z uchwytem i 
sprawdzić, czy miejsce połączenia 
przesuwa się bez oporów przez 
blokadę uchwytu. 

 Zatrzasnąć łopatkę w żądanej 
pozycji. 

 Sprawdzić działanie oświetlenia. 
 

Laryngoskop jest teraz gotowy do 
użytku. 
 
Zdejmowanie łopatki z uchwytu 
odbywa się w odwrotnej kolejności. 
 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w sposób 
uporządkowany w czystym i suchym 
miejscu. 

WYJAŁAWIANIE 

Produkt dostarczany jest w postaci 
nie jałowej. 
Jeśli konieczne jest wyjałowienie 
produktu, możliwe jest zastosowanie 
sterylizacji tlenkiem etylenu. 
Cykl 100% ETO 
Stężenie ETO: 850 ± 50 mg/I  
Temperatura: 37°C - 47°C przez 3-4 
godziny 
Wilgotność względna: min. 70% RH 

 

PRZESTROGI 
 Produkt należy używać wyłącznie 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Nieprawidłowe użytkowanie może 
uszkodzić produkt i może 
spowodować uraz pacjenta. 

 Produkt przeznaczony jest do 
użytkowania wyłącznie przez 
odpowiednio wykwalifikowany 
personel medyczny. 

 Wybór odpowiedniego instrumentu 
w zależności od zastosowanej 
techniki intubacji leży w zakresie 
odpowiedzialności lekarza. 

 Produkty są opracowywane i 
wytwarzane jako przeznaczone do 
użytku wyłącznie u jednego 
pacjenta. 

 Lekarz ponosi odpowiedzialność za 
decyzję o powtórnym użyciu 
produktu. 

 

SYMBOLE zastosowane na etykiecie 

 

Producent 

Kod kreskowy 

Data produkcji 

Wykorzystać do 

Sprawdzić w instrukcji obsługi 

Numer katalogowy 

Nie używać powtórnie 

Nie zawiera lateksu 

Uwaga / Przestrogi  

Wyrób nie jałowy 

Chronić przed wilgocią 

Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem 

Autoryzowany przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskiej 

Produkt spełnia zasadnicze 
wymagania Dyrektywy 
93/42/EWG oraz normy BS EN 
ISO 7376:2009 

 

PO UŻYCIU 
Łopatki laryngoskopu można usuwać z 
innymi odpadami stałymi. 

 

 


