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Σύριγγες πλήρωσης 360 cc TISSU-TRANS® 

Συλλογή αποστειρωμένου λίπους απευθείας σε έξι σύριγγες 60 cc 

3-TT-SFILL 360 

 
 

                    Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αποστειρωμένα 
εξαρτήματα :  

 

 Αποστειρωμένο σετ συρίγγων πλήρωσης που αποτελείται από έξι σύριγγες 
60 cc και έμβολα (Monoject) 

 Σωλήνας συλλογής 2 μέτρων (ιατρικής κατηγορίας, κίτρινη λωρίδα) 
 

Χρειάζονται επίσης τα ακόλουθα τυπικά εξαρτήματα: 
 Ψηλό στήριγμα δοχείου με βραχίονα γενικής χρήσης 

 Αποστειρωμένο κάλυμμα τύπου mayo ή ισοδύναμο για την κάλυψη του στηρίγματος 
του δοχείου 

 Τυπικό σύστημα σωλήνα αναρρόφησης αποβλήτων και δοχείου αποβλήτων 

 Πηγή αναρρόφησης (ρυθμιζόμενη σε περ. 15” Hg (380 mm) ή 50% της ισχύος) 

 Θήκη συρίγγων 60 cc έξι θέσεων 

 Σωληνίσκος συλλογής 3 mm 

2. Το προϊόν 
είναι έτοιμο για χρήση. Μην ανοίγετε το δοχείο ή το καπάκι έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή. 

3. Η θύρα OPEN (Ανοικτή) στο καπάκι του σετ συρίγγων πλήρωσης πρέπει να παραμένει ελεύθερη για 
τη διασφάλιση της σωστής ροής αέρα. 

4. Βεβαιωθείτε ότι ο ιστός είναι καλά ενυδατωμένος, όπως στην περίπτωση εξοιδηματικής τοπικής 
αναισθησίας με τεχνική super wet. 

5. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυπικό δοχείο αποβλήτων μεταξύ των συρίγγων πλήρωσης και του 
μηχανήματος αναρρόφησης. 

6. Συνιστάται η χρήση σωληνίσκου συλλογής 3 mm. 

7. Συνιστάται η χρήση του παρεχόμενου σωλήνα ιατρικής κατηγορίας για τη διασφάλιση μη τοξικής 
διόδου. 

8. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση σχισίματος ή διάτρησης της αποστειρωμένης θήκης. 

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

και απορρίψτε την προστατευτική συσκευασία.  

2. Καλύψτε το στήριγμα του δοχείου με αποστειρωμένο κάλυμμα τύπου Mayo (ή ισοδύναμο). Το πλαστικό 
κάλυμμα είναι προτιμότερο. 

3. Ασφαλίστε στο στήριγμα του δοχείου εισάγοντας τον Tissu-Trans®  βραχίονα τοποθέτησης στο δοχείο 
στις οπές γενικής χρήσης του στηρίγματος, φροντίζοντας για τη διατήρηση της στειρότητας. 

4. Συνδέστε τον τυπικό αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης στη θύρα VAC (Κενό) στο καπάκι του σετ 
συρίγγων πλήρωσης.       A 

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο δοχείο αποβλήτων και το μηχανισμό αναρρόφησης. 

6. Ο αποστειρωμένος σωλήνας συλλογής παρέχεται σε σπειροειδή μορφή.  Αφαιρέστε την 
ταινία και συνδέστε το άκρο του γωνιακού συνδετήρα στη θύρα PATIENT (Ασθενής) στο 
καπάκι του σετ συρίγγων πλήρωσης .      B 

7. Προσαρτήστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα στη λαβή/σωληνίσκο λιποαναρρόφησης 3 mm. 

8. Η θύρα OPEN (Ανοικτή) πρέπει να παραμείνει ελεύθερη για τη σωστή ροή αέρα.        C 

9. Ενεργοποιήστε το μηχανισμό αναρρόφησης. Η πίεση κενού πρέπει να είναι ρυθμισμένη 
σε 15” (380 mm) Hg ή 1/2 ατμόσφαιρα.        D 

10. Το λίπος θα εισέλθει στη μονάδα και η πλήρωση των συρίγγων θα γίνει διαδοχικά. 

11. Απενεργοποιήστε το μηχανισμό αναρρόφησης μετά την πλήρωση των συρίγγων. 

12. Η υπερχείλιση στο δοχείο αποβλήτων δεν αποτελεί πρόβλημα, έτσι όμως γίνεται σπατάλη 
λίπους. 

13. Αποσυνδέστε όλους τους σωλήνες από το καπάκι του σετ συρίγγων πλήρωσης. 

14. Διατηρήστε τη στειρότητα των σωλήνων σε περίπτωση που επιθυμείτε να 
επαναχρησιμοποιήσετε το σετ στον ίδιο ασθενή. 

15. Εάν απαιτείται περισσότερος όγκος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξι νέες σύριγγες 60 cc 
Monoject. Κιτ επαναπλήρωσης 3-TT-360-REFILL. 

Σημειώσεις πριν από τη χρήση:  
1. Το σύστημα συρίγγων πλήρωσης Tissu-Trans® είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης. 

Χρήση σε έναν ασθενή.  

y 

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. 

προς τη συσκευή 
συλλογής ή το 
σωληνίσκο 
λιποαναρρόφησης 

προς το 
δοχείο 
αποβλήτων 
υπερχείλισης 
και το 
μηχανισμό 
αναρρόφησης 
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Οδηγίες για την αφαίρεση των συρίγγων: 
1. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι του σετ συρίγγων πλήρωσης με προσαρτημένες όλες τις σύριγγες.        A 

2. Αφαιρέστε τις σύριγγες.       B        Η τοποθέτησή τους είναι αρκετά σφιχτή - αφαιρέστε τις προσεκτικά για την αποφυγή 
διαρροής λίπους. 

 Κρατήστε προσεκτικά τη σύριγγα τοποθετώντας τα δάκτυλά σας γύρω από το σώμα της σύριγγας. 

 Τοποθετήστε τον αντίχειρα στη βάση προσάρτησης της σύριγγας - αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ελεγχόμενη αφαίρεση. 

 Συστρέψτε τη σύριγγα για να απασφαλίσετε τα πτερύγιά της και τραβήξτε προς τα κάτω για να την αφαιρέσετε. 

3. Αφαιρέστε κάθε σύριγγα και τοποθετήστε την σε όρθια θέση στη θήκη συρίγγων 60 cc.        C 

4. Επεξεργαστείτε το λίπος σύμφωνα με την προτιμώμενη από τον ιατρό μέθοδο. Εκτελέστε διαχωρισμό, αποβολή αποβλήτων, 
φυγοκέντριση, χρήση πρόσθετων υλών κ.λπ. 

5. Οι έξι σύριγγες είναι πλέον έτοιμες για επανέγχυση.        D 

6.  Πριν από την επανέγχυση, εγκαταστήστε το έμβολο της σύριγγας και αφαιρέστε το λευκό πώμα του άκρου της 
σύριγγας.επανέγχυση.  Προσαρτήστε τον σωληνίσκο επανέγχυσης luer lock, η σύριγγα είναι έτοιμη για επανέγχυση           E 

7. Εάν επιθυμείτε επανέγχυση με μικρότερες σύριγγες, χρησιμοποιήστε τη μεταφορά από luer σε luer. 

8. Εάν επιθυμείτε συλλογή περισσότερου όγκου, επανασυναρμολογήστε τη μονάδα με έξι νέες σύριγγες 60 cc Monoject από το κιτ 
επαναπλήρωσης 3-TT-360-REFILL με έξι αποστειρωμένες σύριγγες 60 cc Monoject και λευκά πώματα άκρων luer lock. 

9. Απορρίψτε σε τυπικό δοχείο βιολογικώς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

Κιτ επαναπλήρωσης συρίγγων  
Κιτ επαναπλήρωσης 3-TT-360-REFILL με έξι αποστειρωμένες 

σύριγγες 60 cc Monoject και λευκά πώματα άκρων luer lock. Αφαιρέστε 
τα έμβολα από τις σύριγγες - διατηρήστε τη στειρότητα για την 

επανέγχυση. Τοποθετήστε τα λευκά πώματα άκρων στα άκρα luer lock. 
Προσαρτήστε τις κενές σύριγγες στο καπάκι του σετ συρίγγων 

πλήρωσης. Συστρέψτε και ασφαλίστε τα πτερύγια της σύριγγας στη 
θέση τους. Τοποθετήστε το καπάκι με τις σύριγγες πίσω στο δοχείο 

συρίγγων πλήρωσης. Επαναπροσαρτήστε τους σωλήνες και συλλέξτε 
περισσότερο όγκο. 

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.  

Προφυλάξεις: 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη διαμόρφωση του σώματος με την αφαίρεση τοπικών εναποθέσεων περίσσειας λ ίπους 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. 
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