
Kullanımdan önce notlar: 
1.  Tissu-Trans ® Syringe-Fill sterildir ve atılabilir. Bir hasta kullanımı içindir. 

TISSU-TRANS ® Syringe Fill 360cc 
Doğrudan altı 60cc Şırınga içine Steril Yağ Toplama 
 
 

                3-TT-SFILL 360 
 
 

[STERİL] Dahil Olan Steril Ürünler: 
 

♦  Steril Tissu-Trans ® Syringe-Fill, altı 60cc şırınga ve pistonları (Monoject) ile monte 
edilmiş 

♦  Toplama Borusu 15 cm (6 inç) (tıbbi sınıf, sarı çizgili) 
 

Ayrıca Gereken Standart Maddeler: 
♦  Evrensel kenetli uzun bidonlu stand 
♦  Bidon standını örtmek için steril Mayo stand örtüsü veya eşdeğer örtü 
♦  Standart atık emme borusu ve atık bidon sistemi 
♦  Emme kaynağı (yaklaşık 380mm ( 15 inç Hg. veya% 50 güce ayarlayın 
♦  Altı şırınga kapasiteli 60cc Şırınga Yuvası 
♦ 3 mm Toplama Kanülü 
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Talimatlar: 
1. Steril bileşenleri çıkarın ve steril bir yüzeye yerleştirin.  Koruyucu ambalajı çıkartıp atın.  
2. Steril mayo stand örtüsü veya eşdeğer ile bidon standını örtün.  Plastik örtüler en iyi kulanım 

sağlar. 
3. Hazne üzerindeki montaj çerçevesini stant üzerindeki evrensel yuvalara yerleştirerek hazneyi 

sabitleyin . Sterilliği korumak için dikkat edin. 
4. Syringe-Fill kapağındaki VAC portuna standart steril emme boruyu bağlayın.     A  
5. Diğer ucunu atık bidonuna ve emme cihazına bağlayın. 
6. Steril hasat tüpü sarılı bir şekilde sunulur.  Bandı çıkartın ve L-konnektör ucunu Şırınga dolum 

cihazının kapağı üzerindeki HASTA portuna bağlayın .        B   
7. Borunun diğer ucunu 3mm Liposuction sapa/kanülaya baülayın. 
8. AÇIK portu uygun hava akışı sağlamak için kapaksız kalmalıdır.       C 
9. Emmeyi açın. Vakum basıncı 380mm (15 inç) Hg veya 1/2 atmosferea ayarlanmış 

olmalıdır.      D 
10. Yağ birime girecek ve sırayla şırıngaları dolduracaktır. 
11. Şırıngalar dolunca emmeyi kapatın.   
12. Atık kutusu içine taşması bir sorun değildir ama atık yağ boşa harcanmış olur. 
13. Syringe-Fill kapağından tüm boruları ayırın.  Eğer aynı hastaya tekrar kullanmak istiyorsanız 

borunun steriliğinin koruması gerekir. 
14. Daha fazla hacim istenirse, altı adet yeni steril 60cc  
15. Monoject şırınga kullanılabilr.  3-TT-360-YEDEK dolum kiti. 

toplama cihazına veya 

liposuction kanülasına 

fazla atık 

bidonuna 

veya emme 

cihazına 
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380 MM ( 15 İNÇ ) Hg İşlet 
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2.  Ürün kullanıma hazırdır. Toplama bitmeden bidonu veya kapağı açmayın. 
3.  Syringe-Fill kapağındaki OPEN portu düzgün hava akışını sağlamak için kapaksız 

kalmalıdır. 
4.  Dokunun dehidrate olduğundan emin olun—aşırı yaş (superwet) şişik anestezi gibi. 
5.  Syringe-Fill ve emme makine arasında bir standart atık bidonu kullanılması gerekir. 
6.  3mm Toplama Kanülü kullanılması önerilir. 
7.  Toksik olmayan akış sağlamak için temin edilen bir tıbbi sınıfta borunun kullanılması 

önerilir. 
8.  Steril poşet yırtılmış veya delinmiş ise kullanmayın. 

Tekrar steril edilemez ve tekrar kullanılamaz. 
Eğer cihaz sterilize edilip yeniden kullanılmaya çalışılırsa, cihazın değiştirilemeyen 
parçaları özelliklerini kaybedebilir ve cihaz infeksiyonlara neden olabilir  



Talimatlar, Şırınganın çıkarılması: 
1. Dolu şırıngaların takılı olduğu Şırınga Dolum Kapağını dikkatlice çıkarın.           A  
2. Şırıngaları çıkarın.            B          Çok dikkatli olunması gerekir-yağ dökülmesini önlemek için dikkatli bir şekilde çıkarın.  

Parmaklarınız şırıngayı tamamen kavrayacak şekilde şırıngayı tutun.  
Başparmağınızı şırınganın altına koyun –Bu tutuş şırınganın kontrollü bir şekilde çıkarılması için önemlidir.  
Şırınga flanş kilidini döndürün ve şırıngayı çıkarmak için aşağı çekin.  

3. Her şırıngayı çıkarın ve 60cc’lik şırınga rafına dik yerleştirin.                   C  
4. Hekim tarafından tercih edilen yöntem ile yağı işleyin. Süzün, atıkları atın, santfüj yapın, katkı maddeleri vb.  
5. Altı şırınga şimdi yeniden enjeksiyon için hazırdır.                   D  
6. Yeniden enjekte etmek için hazır olduğunda şırınganın pistonunu takın ve şırınganın beyaz uç başlığını çıkartın .  Yeniden enjeksiyona hazırlamak için 

yeniden enjeksiyon kanülüne luer kilidini takın.          E  
7. Daha küçük şırıngalarla yeniden enjekte isterseniz, luer’den luer’e aktarma yapın.  
8. Daha fazla hacim toplamak isterseniz, 3-TT-360-DOLUM Dolum kitinden beyaz luer kilitli uç kapaklı altı yeni steril 60cc monoject şırınga alıp birimi 

altı yeni 60cc monoject şırınga ile hazırlayın.  
9. Standart tıbbi biyolojik tehlikeli atık haznesine atarak bertaraf edin. 

Şırınga Yedek Seti  
3-TT-360-YEDEK Yedek kiti altı steril 60cc monoject şırınga ve beyaz 

luer kilit ucu kapak içerir. Şırıngalardan pistonları çıkarın –yeniden 
enjeksiyon için sterilitelerini koruyun. Luer kilit uçlarına beyaz uç 

kapaklarını yerleştirin.  
Boş şırıngaları Syringe-Fill kapağına takın. Şırınga flanşlarını 

döndürerek yerlerine kilitleyin. Kapağı şırıngalarla birlikte Şırınga-
Doldurma (Syringe Fill) bidonuna koyun. Tüpü takın ve daha fazla 

hacimde yağ toplayın.  

D E 

B B C A 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13  
  3951DB MAARN  HOLLANDA  

www.cepartner4u.eu  

Y                   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.  

Shippert Medical Technologies Inc.   6248 South Troy Circle, Suite A   Centennial, CO 80111 USA  1-800-888-8663  03L1051 rev B M 

C 0459 

                     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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