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G 

TISSU-TRANS® FILTRON 100cc και 250cc  

D 

Συσκευή στείρας συλλογής και διήθησης λίπους 
3-TT-FILTRON 100 και 250 

 Δοχείο συλλογής με φίλτρο και θύρα εξαγωγής αποβλήτων 
 Σωλήνας συλλογής 2 μέτρων με προσαρτημένο γωνιακό συνδετήρα (ιατρικής κατηγορίας, 

κίτρινη λωρίδα) 
 Σωλήνας μεταφοράς 150 χιλιοστά με άκρο luer lock (ιατρικής κατηγορίας) 

 Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης (εσωτ. διάμ. 1/4” ή 5/16”) 
 Δοχείο αποβλήτων 
 Πηγή αναρρόφησης (ρυθμιζόμενη σε περ. 15” Hg (380 mm) ή 50% της ισχύος) 
 Σωληνίσκος συλλογής 3 mm 
 Σωληνίσκος επανέγχυσης 
 Σύριγγες luer lock για μεταφορά και επανέγχυση 

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αποστειρωμένα εξαρτήματα: 

Επιπλέον απαιτούμενα τυπικά εξαρτήματα: 

1. Η συσκευή Tissu-Trans® FILTRON είναι αποστειρωμένη και μίας χρήσης. Χρήση 
σε έναν ασθενή.  

Σημειώσεις πριν από τη χρήση: 

D 
Να μην επαναχρησιμοποιείται ή επαναποστειρώνεται. 

Η συσκευή θα μπορούσε να προκαλέσει λοίμωξη ή οι αδρανείς 
ιδιότητες της συσκευής θα μπορούσαν να μεταβληθούν σε 
περίπτωση επαναποστείρωσης ή επαναχρησιμοποίησης. 

2. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.  Μην ανοίγετε το δοχείο ή το καπάκι. 
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ιστός είναι καλά ενυδατωμένος, όπως στην περίπτωση 

εξοιδηματικής τοπικής αναισθησίας με τεχνική super wet. 
4. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυπικό δοχείο αποβλήτων μεταξύ της συσκευής 

FILTRON και του μηχανήματος αναρρόφησης. Κατά τη συλλογή, τα απόβλητα 
διηθούνται και διοχετεύονται στο δοχείο αποβλήτων. 

5. Συνιστάται η χρήση σωληνίσκου συλλογής 3 mm. 
6. Συνιστάται η χρήση του παρεχόμενου σωλήνα ιατρικής κατηγορίας για τη 

διασφάλιση μη τοξικής διόδου. 
7. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση σχισίματος ή διάτρησης της 

αποστειρωμένης θήκης. 

Οδηγίες: 

1. Αφαιρέστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε αποστειρωμένη 
επιφάνεια. 

2. Τοποθετήστε τη συσκευή FILTRON σε όρθια θέση στο αποστειρωμένο πεδίο. 
Πρέπει να διατηρείται σε κάθετη θέση.        A        Ένας νοσηλευτής που έχει 
υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης μπορεί να τοποθετήσει το δάχτυλο ή τον 
αντίχειρά του στη μονάδα ώστε να τη διατηρήσει σε όρθια θέση. 

3. Εντοπίστε το σωλήνα συλλογής με κίτρινη λωρίδα και γωνιακό συνδετήρα: 
Συνδέστε το άκρο του γωνιακού συνδετήρα του σωλήνα στη θύρα PATIENT (Ασθενής) 
στο καπάκι του δοχείου.      B       Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο σωληνίσκο 
λιποαναρρόφησης. 

4. 4Συνδέστε τον τυπικό σωλήνα αναρρόφησης στη θύρα VAC (Κενό) στο καπάκι του 
δοχείου.      C       Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο δοχείο αποβλήτων και το 
μηχανισμό αναρρόφησης. 

5. Ενεργοποιήστε το μηχανισμό αναρρόφησης. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. 
Ρυθμίστε την πίεση κενού σε 15” ή 380 mmHg.  D       
Το σύστημα μπορεί να ελεγχθεί με αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα  
για τη διασφάλιση της σωστής ροής. 

6. Συλλέξτε τον επιθυμητό όγκο λίπους. Το ποιοτικό λίπος θα παραμείνει  
στο φίλτρο και τα απόβλητα θα διοχετευθούν στο δοχείο αποβλήτων.  
Το εναπομείναν λίπος στο φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  
επανέγχυση. 

Ενδέχεται να παραμείνει 3-5% υγρό στο φιλτραρισμένο λίπος, το οποίο είναι  
απαραίτητο για τη σωστή ροή κατά τη μεταφορά. Μετά τη μεταφορά του λίπους,  
μπορεί να μεταγγιστεί περαιτέρω και να αποβληθεί η περίσσεια υγρού. 

Λίπος που έχει συλλεχθεί 

Το ποιοτικό 
λίπος 
συγκρατείται 
στο φίλτρο 

Τα απόβλητα 
φιλτράρονται 
και 
αποβάλλονται 

1. FILTRON 

2 ΔΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ  
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Απορρίψτε σε τυπικό δοχείο βιολογικώς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

Y Προειδοποιήσεις: 1. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί καθαυτή και μεμονωμένα να παράσχει σημαντική μείωση 
του βάρους. 2. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή σε ασθενείς με χρόνιες 
παθήσεις. 3. Ο όγκος της απώλειας αίματος και της απώλειας ενδογενών σωματικών υγρών μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τη διεγχειρητική και/ή τη μετεγχειρητική αιμοδυναμική σταθερότητα. 

CEpartner4U, Esdoornlaan 13 
3951DB Maarn ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

www.cepartner4u.eu 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Η συσκευή αναστρέφεται. 

                       Προφυλάξεις:   1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη διαμόρφωση του σώματος με την αφαίρεση τοπικών εναποθέσεων περίσσειας 
λίπους μέσω μικρών τομών.   2. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται στους ιατρούς που έχουν αποκτήσει επαρκή κατάρτιση στη λιποπλαστική 
αναρρόφησης.   3. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, το χειρουργικό σημείο και την εμπειρία του 
ιατρού.   4. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μπορεί να είναι μόνιμα ή και προσωρινά.   5. Η ποσότητα του αφαιρουμένου λίπους θα πρέπει να 
περιορίζεται σε αυτή που είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος.   6. Όλα τα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα 
πρέπει να είναι αποστειρωμένα και όλα τα εξαρτήματα μίας χρήσεως να αντικαθίστανται για κάθε ασθενή. 
 
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με εγκεκριμένες αντλίες, σωλήνες και σωληνίσκους ιατρικής κατηγορίας, για τη συλλογή αναρροφώμενου λίπους 
κατά την αισθητική σωματογλυπτική.  Το λίπος μπορεί να εγχυθεί εκ νέου μέσω εγκεκριμένης συσκευής έγχυσης.  Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται στην 
αναρρόφηση, τη συλλογή και τη μεταφορά αυτόλογων ιστών.  Προορίζεται για χρήση σε ειδικότητες όπου είναι επιθυμητή η αναρρόφηση μαλακών 
μορίων. 
 
Να μην επαναχρησιμοποιείται ή επαναποστειρώνεται.  Χρήση σε έναν ασθενή.  Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.  Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ 
περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 

Y 

A 

B 

C 

1 Απενεργοποιήστε το μηχανισμό αναρρόφησης. Αποσυνδέστε τους σωλήνες από το 
καπάκι της συσκευής FILTRON, διατηρώντας τη στειρότητα. 

2. Αφαιρέστε ένα λευκό πώμα που είναι προσαρτημένο πλευρικά στο καπάκι της συσκευής 
FILTRON. Χρησιμοποιήστε το για να κλείσετε τη θύρα VAC (Κενό).            A 

3.  Προσαρτήστε το σωλήνα μεταφοράς στη θύρα PATIENT (Ασθενής).             B 
 Κλείστε το λευκό σφιγκτήρα στο σωλήνα μεταφοράς. Όλες οι θύρες είναι πλέον κλειστές. 
4. Αναστρέψτε προσεκτικά τη συσκευή FILTRON. 
5. Προσαρτήστε τη σύριγγα luer lock στο σωλήνα μεταφοράς. Ανοίξτε το σφιγκτήρα  και 

αντλήστε το λίπος προς επανέγχυση.     C      Επαναλάβετε με επιπλέον σύριγγες. 
Εάν απομείνει ιστός στη μονάδα, αφαιρέστε το καπάκι για την εξαγωγή του. 

6.  Μετά τη μεταφορά του επιθυμητού όγκου, απορρίψτε ολόκληρο το σύστημα. 
7.  Προσαρτήστε το σωληνίσκο επανέγχυσης. Το λίπος είναι έτοιμο για επανέγχυση στη 

δέκτρια θέση. 

Να μην επαναχρησιμοποιείται ή επαναποστειρώνεται. 
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