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TISSU-TRANS® Syringe-Fill 360cc  

Steril fedtindsamling direkte ind i seks 60 cc sprøjter  

3-TT-SFILL 360 

 
 

                    Sterile emner inkluderet:  
 

 Steril Tissu-Trans® Syringe-Fill samlet med seks 60 cc sprøjter og stempler 
(Monoject) 

 Indsamlingsslange 6' (medicinsk kvalitet, gul stribe)  
 

Standardemner også påkrævet: 
 Højt beholderstativ med universalbeslag 

 Sterilt mayo-stativforhæng eller tilsvarende til at dække beholderstativet med 

 Standard sugeslange og beholdersystem til affald 

 Sugekilde (indstillet til ca. 15” Hg. (380 mm) eller 50 % effekt) 

 60 cc sprøjte-rack med kapacitet til seks sprøjter 

 3 mm indsamlingskanyle 

2. Produktet er klar til brug. Åbn ikke beholder eller låg, før indsamlingen er afsluttet. 

3. Porten ÅBEN på Syringe-Fill-låget skal forblive uden hætte for at sikre passende luftstrømning. 

4. Sørg for, at vævet er godt hydreret, som i supervåd tumescent anæstesi. 

5. Der skal bruges en standard affaldsbeholder mellem Syringe-Fill og sugemaskinen. 

6. Det anbefales at bruge en 3 mm indsamlingskanyle. 

7. Det anbefales at bruge den medfølgende slange af medicinsk kvalitet for at sikre giftfri passage. 

8. Må ikke bruges, hvis den sterile pose er revet eller punkteret. 

Instruktioner 
1. Udtag de sterile komponenter, fjern og bortskaf den beskyttende emballage.  

2. Tildæk beholderstativet med sterilt mayo-stativforhæng (eller tilsvarende). Plastikvarianten 
fungerer bedst. 

3. Fastgør Tissu-Trans® Syringe-Fill til beholderstativet ved at indsætte de klare beslag på 
beholderen i universalrillerne på standeren - og vær omhyggelig med at holde det sterilt. 

4. Slut den sterile standard sugeslange til VAC-porten på Syringe-Fill-låget.           A 

5. Slut den anden ende af slangen til affaldsbeholderen og suget. 

6. Sterile indsamlingsslanger leveres sammenrullede.  Fjern tapen, og slut L-forbinderenden til 
PATIENT-porten på Syringe-Fill-låget.              B    

7. Fastgør den løse slangeende på fedtsugningshåndtaget/-kanylen på 3 mm. 

8. Porten ÅBEN skal forblive uden hætte for at sikre passende luftstrømning.               C 

9. Tænd for suget. Vakuumtrykket skal være indstillet til 15” (380 mm) Hg eller 1/2 
atmosfære.                   D 

10. Fedtet vil blive suget ind i enheden, og sprøjterne vil fyldes på en sekventiel måde. 

11. Sluk for suget, når sprøjterne er fulde. 

12. Overløb til affaldsbeholderen er ikke et problem, men fedtet går til spild. 

13. Fjern alle rørene fra låget på Syringe-Fill. 

14. Bevar slangens sterilitet, hvis den skal genbruges på den samme patient. 

15. Hvis der ønskes mere volumen, kan der anvendes seks nye sterile 60 cc Monoject-
sprøjter. 3-TT-360-REFILL-genopfyldningssæt. 

Noter før brug:  
1. Tissu-Trans® Syringe-Fill er steril og til engangsbrug. Til brug for én patient.  

y 

Må ikke gensteriliseres eller genbruges. 
Enheden kan forårsage infektion eller de inaktive egenskaber kan 
ændres, hvis den gensteriliseres eller genbruges. 
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Instruktioner, udtagning af sprøjte: 
1. Fjern Syringe-Fill-låget med de fulde sprøjter påsat.            A 

2. Fjern sprøjterne.           B            De sidder godt fast- fjernes forsigtigt for at undgå at spilde fedtet. 

 Hold forsigtigt på sprøjten ved at placere fingrene omkring selve sprøjten. 

 Placér tommelfingeren på sprøjtens fastgjorte bund- Dette er afgørende for en kontrolleret fjernelse. 

 Vrid for at låse op for sprøjtens flanger, og træk ned for at fjerne sprøjten. 

3. Fjern hver sprøjte, og placér den lodret i 60 cc sprøjte-racket.               C 

4. Håndtér fedtet iht. lægens foretrukne metode. Hæld om, bortskaf affaldet, centrifugér, additiver osv. 

5. De seks sprøjter er nu klar til genindsprøjtning.               D 

6. Når du er klar til genindsprøjtning, skal du isætte sprøjtestemplet og fjerne den hvide sprøjtespidshætte . Tilslut luer lock-
genindsprøjtningskanylen, klar til genindsprøjtning .          E 

7. Hvis du ønsker at genindsprøjte med mindre sprøjter, så brug luer til luer-overførsel. 

8. Hvis ønsker at indsamle større volumen, så saml enheden med seks nye 60 cc Monoject-sprøjter fra 3-TT-360-REFILL-
genopfyldningssættet med seks sterile 60 cc Monoject-sprøjter og hvide luer lock-spidshætter. 

9. Bortskaf i standardbeholder til medicinsk biologisk farligt affald. 

Genopfyldningssæt til sprøjte  
Genopfyldningssættet 3-TT-360-REFILL med seks sterile 60 cc 

Monoject-sprøjter og hvide luer lock-spidshætter. Fjern 
stemplerne fra sprøjterne - bevar steriliteten for genindsprøjtning. 

Placér de hvide spidshætter på luer lock-spidserne. 
Fastgør tomme sprøjter til Syringe-FILL-låget. Vrid og lås 

sprøjteflangen fast. Genplacér låget med sprøjterne på Syringe-
FILL-beholderen. Fastgør slangen, og indsaml mere volumen. 

 

Y  Advarsel: 1. Denne enhed vil ikke i sig selv producere et signifikant vægttab. 2. Denne enhed skal bruges med yderste forsigtighed på 
patienter med kroniske lidelser. 3. Omfanget af blodtab og endogent kropsvæsketab kan påvirke hæmodynamisk stabilitet intra- og/eller postoperativt. 

  Forsigtig: 1. Denne enhed er designet til at forme kroppen ved at fjerne lokale overskydende fedtdepoter ved hjælp af små indsnit. 2. Brug af denne anordning skal begrænses til de læger, der har opnået 
færdigheder i lipoplastik ved udsugning. 3. Resultaterne af denne procedure vil variere afhængigt af patientens alder, operationsstedet, og lægens erfaring. 4. Resultaterne af denne procedure kan være permanente eller 
midlertidige. 5.Den fjernede mængde fedt bør begrænses til det nødvendige for opnåelse af en ønsket kosmetisk virkning. 6. Al le genanvendelige komponenter skal steriliseres, og alle engangskomponenter skal udskiftes 
for hver patient. 
 
Dette produkt er beregnet til brug med godkendte pumper, slanger og kanyler af medicinsk kvalitet, til indsamling af opsuget fedt for æstetisk kropskonturering. Fedt kan genindsprøjtes via et godkendt 
indsprøjtningsapparat. Dette produkt anvendes ved aspiration, indsamling og overførsel af autologt væv. Beregnet til brug i specialer, hvor aspiration af blødt væv ønskes. 
 
Må ikke genbruges eller gensteriliseres. Til brug for én patient. Kun lægeordineret. Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af eller ordineres af en læge. 
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