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TISSU-TRANS® FILTRON 100 cm
3
 i 250 cm

3
  

D 

Jałowe pobieranie tłuszczu i filtracja  
3-TT-FILTRON 100 i 250 

 Kanister do pobierania z filtrem i portem do zbierania odpadów 

 Przewód do pobierania o długości 182 cm, z dołączonym złączem L (do zastosowań medycznych, żółty 

pasek) 

 Przewód do przenoszenia o długości 15 mm, z końcówką Luer Lock (do zastosowań medycznych) 

 Standardowy przewód do odsysania (o średnicy wewnętrznej (ID) 1/4” lub 5/16”) 
 Kanister na odpady 
 Źródło odsysania (ustawione w przybliżeniu na 15” Hg (380 mm) lub 50% mocy) 
 Kaniula do pobierania 3 mm 
 Kaniula do ponownego wstrzykiwania 
 Strzykawki ze złączem Luer Lock do przenoszenia i ponownego wstrzykiwania 

Jałowe produkty w zestawie: 

Potrzebne są również standardowe produkty: 

1. Tissu-Trans® FILTRON to urządzenie jałowe i jednorazowe. Do stosowania u 

jednego pacjenta. 

Uwagi przed użyciem: 

D 
Nie sterylizować ani nie używać ponownie. 

Urządzenie mogłoby powodować zakażenie lub obojętne 
właściwości urządzenia mogłyby ulec zmianie w razie powtórnej 
sterylizacji bądź użycia. 

2. Produkt jest gotowy do użycia. Nie otwierać kanistra ani pokrywy. 
3. Należy upewnić się, że tkanka jest dobrze uwodniona, jak w przypadku 

znieczulenia tumescencyjnego, przy zastosowaniu techniki tzw. supermokrej. 
4. Konieczne jest stosowanie standardowego kanistra na odpady pomiędzy 

urządzeniem FILTRON a aparatem do odsysania. Podczas pobierania odpady są 
odfiltrowywane do kanistra na odpady. 

5. Zaleca się stosowanie kaniuli do pobierania 3 mm. 
6. W celu zapewnienia nietoksycznej drogi zaleca się stosowanie dostarczonego 

przewodu do zastosowań medycznych. 
7. Nie stosować w razie rozerwania lub przebicia jałowego worka. 

Instrukcje: 
1. Wyjąć jałowe elementy i umieścić na jałowej powierzchni. 
2. Umieścić urządzenie FILTRON w pozycji pionowej w jałowym polu. 

Należy zachować pozycję pionową.    A 
Pielęgniarka, z zachowaniem jałowości, może przytrzymywać urządzenie 
palcem lub kciukiem, aby utrzymać je w pozycji pionowej. 

3. Zlokalizować przewód do pobierania z żółtym paskiem, ze złączem L: 
Podłączyć koniec przewodu ze złączem L do portu PATIENT na pokrywie 
kanistra.      B       Podłączyć drugi koniec przewodu do kaniuli do liposukcji. 

4. Podłączyć standardowy przewód do odsysania do portu VAC na pokrywie 
kanistra.      C       Podłączyć drugi koniec przewodu do kanistra na odpady i 
odsysania. 

5. Włączyć odsysanie. Sprawdzić wszystkie złącza. 
Dostosować podciśnienie do 15” lub 380 mmHg. D           W celu 
zapewnienia właściwego przepływu system można testować za pomocą 
jałowej soli fizjologicznej. 

6. Pobrać żądaną objętość tkanki tłuszczowej. Tłuszcz wysokiej jakości 
pozostanie w filtrze, a odpady zostaną odessane do kanistra na odpady. 
Tłuszcz pozostający w filtrze będzie gotowy do ponownego wstrzyknięcia. 

 
Filtrowany tłuszcz może nadal zawierać 3–5% cieczy, co jest konieczne do zapewnienia 
właściwego przepływu podczas przenoszenia. Po przeniesieniu tłuszczu do strzykawek 
można go poddawać dalszemu dekantowaniu z usunięciem nadmiaru cieczy. 
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Usuwać przy użyciu standardowego pojemnika medycznego na odpady 
stanowiące zagrożenie biologiczne. 

Y                      Ostrzeżenia:     1. Urządzenie jako takie, samo w sobie, nie spowoduje istotnego spadku masy ciała.  
2. To urządzenie należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami.     
3. Objętość utraconej krwi i utrata endogennych płynów ustrojowych może mieć niekorzystny wpływ na śród- i/lub 
pooperacyjną stabilność hemodynamiczną.  
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USUWANIE/PRZENOSZENIE   Urządzenie jest odwrócone. 

Środki ostrożności:     1. To urządzenie jest przeznaczone do konturowania sylwetki poprzez usunięcie nadmiaru zlokalizowanych złogów 
tłuszczu poprzez małe nacięcia.     2. Stosowanie tego urządzenia ogranicza się do posługiwania się nim przez tych lekarzy, którzy osiągnęli biegłość w 
wykonywaniu liposukcji przez odsysanie.     3. Wyniki tego zabiegu będą zróżnicowane w zależności od wieku pacjenta, miejsca zabiegu i doświadczenia 
lekarza.     4. Wyniki tego zabiegu mogą być trwałe lub nie.     5. Ilość usuniętego tłuszczu należy ograniczyć do ilości niezbędnej do osiągnięcia żądanego 
efektu kosmetycznego.     6. Wszystkie elementy wielorazowego użytku należy poddać sterylizacji, zaś wszystkie elementy jednorazowe wymienić dla 
każdego pacjenta. 

 
Ten produkt jest przeznaczony do użytku z zatwierdzonymi do użytku pompami, przewodami i kaniulami klasy medycznej do gromadzenia odessanego 
tłuszczu na potrzeby modelowania sylwetki w ramach medycyny estetycznej.  Tłuszcz można wstrzykiwać ponownie za pomocą zatwierdzonego do użytku 
aparatu do wstrzykiwania.  Ten produkt służy do odsysania, pobierania i przenoszenia tkanek autologicznych.  Przeznaczony do stosowania w 
specjalizacjach, w których żądane jest odsysanie tkanki miękkiej. 
 
Nie używać ani nie sterylizować ponownie.  Do stosowania u pojedynczego pacjenta.  Wyłącznie na receptę.  Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego 
urządzenia do sprzedaży prowadzonej przez lub na zlecenie lekarza. 
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1.  Wyłączyć odsysanie. Odłączyć przewody od pokrywy urządzenia FILTRON, zachowując 
jałowość. 

2. Usunąć jedną białą nasadkę przymocowaną z boku pokrywy FILTRON. Użyć do 
zamknięcia portu VAC.           A 

3. 3.  Podłączyć przewód do przenoszenia do portu PATIENT.              B 
Zamknąć biały uchwyt zaciskowy na przewodzie do przenoszenia. Wszystkie porty są 
teraz zamknięte. 

4.   Ostrożnie odwrócić urządzenie FILTRON do góry dnem. 
5. Dołączyć strzykawkę ze złączem Luer Lock do przewodu do przenoszenia. Otworzyć 

uchwyt zaciskowy i wyprowadzić tłuszcz przeznaczony do ponownego wstrzyknięcia.     C 
Powtórzyć dla dodatkowych strzykawek. 

 Jeśli jakaś ilość tkanki pozostała w urządzeniu, zdjąć pokrywę w celu jej wydobycia. 
6.  Po przeniesieniu żądanej objętości wyrzucić cały system. 
7.  Dołączyć kaniulę do ponownego wstrzykiwania. Tłuszcz jest gotowy do ponownego 

wstrzyknięcia w miejsce docelowe u biorcy.  

Nie sterylizować ani nie używać ponownie. 
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