
2.  Ürün kullanıma hazırdır. Bidonu veya kapağı açmayın. 
3.  Dokunun hidrate olduğundan emin olun—aşırı yaş (superwet) şişik anestezi gibi. 
4.  MEGA 1500 ünitesi ve emme makinesi arasında standart bir atık haznesi kullanılmalıdır .  
5.  3mm Toplama Kanülü kullanılması önerilir. 
6.  Toksik olmayan akış sağlamak için temin edilen tıbbi sınıfta borunun kullanılması önerilir. 
7.  Steril poşet yırtılmış veya delinmiş ise kullanmayın. 

TISSU-TRANS ® MEGA 1500cc  
Steril Yağ Toplama ve Süzme  
 

3-TT-MEGA 1500 
 

[STERİL] Dahil  Olan Steril Ürünler:  
♦  Toplama Bidonu ve 1500cc torba   
♦  Toplama Borusu 183 cm (6 fit) (tıbbi sınıf)  
♦  Aktarım Borusu 15.2 cm 6 (inç) (tıbbi sınıf) 
 
 

Gerekli Standart Maddeler: 
♦  Evrensel kenetli uzun bidonlu stand 
♦  Bidon standını örtmek için steril Mayo stand örtüsü veya 

eşdeğer örtü 
♦  Standart emme borusu (0.65 cm veya 0.70 cm çaplı (1/4 

ya da 5/16 inç) 
♦  Standart atık bidonu sistemi 
♦  Emme kaynağını yaklaşık 15 inç Hg. (380 mm) veya % 

50 güce ayarlayın 
♦  3mm Toplama Kanülü 
♦  Re-enjeksiyon Kanülü 
♦  Aktarımı ve re-enjeksiyon için Luer Lock şırıngaları 
 
 

Kullanımdan önce notlar: 
1.  Tissu-Trans ® FILTRON sterildir ve atılabilir. Bir hasta 

kullanımı içindir. 

Talimatlar:  
1.  Steril bileşenleri torbadan çıkarın ve steril bir yüzeye yerleştirin.  Koruyucu ambalajı çıkartıp atın.  
2.  Steril Mayo stand örtüsü (veya eşdeğer bir örtüyle) ile bidon standını örtün             (A) 
3.  Bidondaki şeffaf kelepçeyi standdaki evrensel yuvalara koyarak TT-MEGA 1500’u bidon stand’ina ekleyin. Sterilliği 

korumaya dikkat edin.            (A) 
4.  Boru kangal verilır. Bandı çıkartın ve L-konnektör ucunu HASTA portuna bağlayın            (B)          liposuction kolu / 

kanül gevşek ucunu . 3mm kanül iyi hasat için tavsiye ve tıkanmasını önlemek için . 
5.  Standart emme tüpünü, ünite üzerindeki "Y" konnektörüne (VAC) bağlayın.  Kapak üzerindeki "Y" tüpünün (VAC) 

bağlantılarını kontrol edin (fotoğrafa göre)                 (C)  
6.  Emmeyi açın. 15 inç veya 380mm Hg basınca ayarlayın.  
7.  1500cc torba toplamaya başlamadan ÖNCE şişmesi GEREKİR.                   (D) 
8.  Vakum yaratarak şişmesine yardımcı olmak amacıyla kanüldeki delikler kapatılabilir.  1500cc’ye kadar yağ toplayın. Aşırı 

dolu ise, bidonun içeriği atık şişesine boşalacaktır. 

MEGA kanül ve standart atık kutusu 
arasına inline yerleştirilir. 

1.MEGA 

2.ATIK 
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Vakum 
Bağlantıları  
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Talimatlar:  
9.  Emmeyi kapatın. Sterilliği koruyarak MEGA kapağından boruları ayırın.  
10.  MEGA kapağında, VAC1 ve VAC2 Portları ekli kapaklar ile kapatın. (E)  
11.  HASTA portuna Aktarım Borusunu takın. Aktarım Borusundaki beyaz kenedi kapayın. (F)  
12.  Tüm bağlantı noktaları güvenli şekilde kapandığında Dikkatle MEGA 1500’ü ters çevirin.  
13.  Aynı kenedi kullanarak ters çevrilmiş bidonu tekrar standına takın. (G)  
14. Birimi 15-20 dakika boyunca dokunmadan bırakın.  

İçindekiler süzülerek yeniden enjekte edilecek yağ ile atık görülebilen belirli bir çizgiyle birbirinden ayrılır. 
İsteğe bağlı yıkama: Aktarım Borusu yoluyla seçtiğiniz çözeltiyi ekleyin. Elle karıştırmak için bidonu döndürün. Stand üzerine 
koyun ve tekrar süzün.  
İsteğe bağlı katkı: Aktarım Borusu yoluyla seçtiğiniz çözeltiyi ekleyin. Elle karıştırmak için bidonu döndürün.  

15.  Aktarım borusu üzerindeki sıkma kenedini açın ve atığı atmak için leğene boşaltın. (H)  
16.  Luer Lock şırıngayı aktarma borusuna takın ve tekrar enjekte edilecek yağı dışarı çekin. (I)  
17. Yağı çıkarırken, toplama torbası içindeki hava basıncı dengelenmiş olmalıdır. Yağın şırıngayla her çıkarılmasından sonra torba içine 

geri hava enjekte edilmesi gerekebilir.  
18.  Standart tıbbi biyolojik tehlikeli atık hazne olarak bertaraf edin. 

  Uyarılar: 1. Bu cihaz, kendi başına önemli bir kilo kaybı sağlamaz. 2. Bu cihaz kronik sağlık sorunları olan hastalarda çok 
dikkatli kullanılmalıdır. 3. Kan kaybı ve endojen vücut sıvı kaybının hacmi olumsuz içi ve / veya postoperatif hemodinamik 

stabilitesini etkileyebilir. 
 
 
Önlemler: 1. Bu cihaz küçük kesiler yoluyla lokalize olan aşırı yağları alarak vücut hatlarının biçimini oluşturmak için 
tasarlanmıştır 2. Bu cihazın kullanılması emme lipoplasty yeterliliğe ulaşmış olan hekimlerle sınırlıdır. 3. Bu prosedürün 

sonuçları hastanın yaşı, cerrahi yeri ve hekimin deneyimine bağlı olarak değişecektir. 4. Bu prosedürün sonuçları kalıcı olabilir veya 
olmayabilir. 5. Çıkarılan yağ miktarı, arzu edilen bir estetik etkinin elde edilmesi için gerekli olan şekilde sınırlı olmalıdır. 6. Tekrar 
kullanılabilir tüm parçalar sterilize edilmeli ve tüm atılan bileşenleri her hasta için değiştirilmelidir. 
 
Bu ürün, estetik vücut şekillendirme için aspire yağ toplanması için, temizlenmiş bir tıbbi dereceli pompa, boru ve kanüller ile kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Yağ temizlenmiş bir enjeksiyon aparatı aracılığıyla yeniden enjekte edilebilir. Bu ürün otolog dokunun toplanması, 
aktarılması ve aspirasyonu için kullanılır. Yumuşak doku aspirasyon istenilen branşlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden 
kullanmayın ya da yeniden sterilize etmeyin. Tek hasta kullanımı içindir. Sadece tıbbi amaçla kullanılır. Federal yasalar uyarınca bu 
cihazın satışı bir hekim tarafından veya onun talebi ile mümkündür. 
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