
Urządzenie MEGA 
umieszcza się w linii 
pomiędzy kaniulą a 
standardowym kanistrem 
na odpady. 

1. MEGA 

2. KANISTER  
NA ODPADY  

3. ZASYSACZ  
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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 MEGA 1500 

a aparatem do odsysania . 
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 z worka i umieścić na jałowej powierzchni.  Usunąć i wyrzucić opakowanie ochronne . 
2. Osłonić stojak na kanister jałową osłoną mayo na stojak (lub odpowiednikiem).     (A) 
3. Przymocować urządzenie TT-MEGA1500 do stojaka na kanister, wkładając przezroczysty uchwyt na kanistrze 

do uniwersalnych gniazd na stojaku, uważając, aby utrzymać jałowość.     (A) 
4. Przewód dostarcza się w postaci zwiniętej.  Usunąć taśmę i podłączyć koniec złącza L do portu PATIENT . 

(kaniula 3 mm zalecana w celu uzyskania najlepszego pobierania i zapobiegnięcia zatykaniu)     (B) 
5. Podłączyć standardowy przewód do odsysania do złącza „Y” (VAC) na urządzeniu.  Sprawdzić połączenia 

przewodu „Y” (VAC) na pokrywie (zgodnie ze zdjęciem). Podłączyć drugi koniec przewodu do standardowego 
kanistra na odpady i aparatu do odsysania.     (C) 

6. Włączyć odsysanie. Dostosować do 15” lub 380 mmHg. 
7. Worek o pojemności 1500 cm3 MUSI zostać napełniony PRZED rozpoczęciem pobierania.     (D) 

Można zakryć otwory na kaniuli, aby wytworzyć próżnię i pomóc w napełnieniu. 
8. Zebrać maks. 1500 cm3 tłuszczu. W razie przepełnienia zawartość przemieści się do kanistra na odpady. 

TISSU-TRANS ® MEGA 1500 cm
3
 

Jałowe pobieranie tłuszczu i dekantowanie  
3-TT-MEGA 1500 

Jałowe produkty w zestawie: 
 Kanister do pobierania z workiem o pojemności 1500 cm3 

 Przewód do pobierania o długości 182 cm (do zastosowań medycznych) 

 Przewód do przenoszenia o długości 15 cm (do zastosowań medycznych)  

Potrzebne są standardowe produkty: 
 Wysoki stojak na kanister z uniwersalnym uchwytem 

 Jałowa osłona mayo na stojak (lub odpowiednik) do okrywania stojaka na kanister 

 Standardowy przewód do odsysania (o średnicy wewnętrznej (ID) 1/4” lub 5/16”) 

 Standardowy system kanistra na odpady 

 Źródło odsysania ustawione w przybliżeniu na 15” Hg. (380 mm) 

 Kaniula do pobierania 3 mm 

 Kaniula do ponownego wstrzykiwania 

 Strzykawki ze złączem Luer Lock do przenoszenia i ponownego wstrzykiwania 

Uwagi przed użyciem: 
1. Tissu-Trans® MEGA to urządzenie jałowe i jednorazowe. Do stosowania u jednego pacjenta.   

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

Nie sterylizować ani nie używać ponownie. 

Połączenia 
próżniowe  
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Instrukcje: 
9. Wyłączyć odsysanie. Odłączyć przewody od pokrywy urządzenia MEGA, zachowując jałowość. 
10. Na pokrywie urządzenia MEGA zakryć porty VAC1 i VAC2 dołączonymi nasadkami.     (E) 
11. Podłączyć przewód do przenoszenia do portu PATIENT. Zamknąć biały uchwyt zaciskowy na przewodzie do przenoszenia.     (F) 
12. Gdy wszystkie porty zostaną bezpiecznie zamknięte, ostrożnie odwrócić urządzenie MEGA 1500. 
13. Ponownie przymocować odwrócony kanister do stojaka na kanister, wykorzystując ten sam uchwyt.     (G) 
14. Pozostawić układ na 15–20 minut do momentu zrównoważenia. 
 Zawartość ulegnie dekantacji, tworząc widoczną linię pomiędzy odpadami i tłuszczem do ponownego wstrzykiwania. 
 Opcjonalne przemywanie: Dodać wybrany roztwór poprzez przewód do przenoszenia. Ręcznie obrócić kanister w celu wymieszania. 

Wymienić na stojaku i ponownie dekantować. 
 Opcjonalny dodatek: Dodać wybrany dodatek poprzez przewód do przenoszenia. Ręcznie obrócić kanister w celu wymieszania. 
15. Otworzyć uchwyt zaciskowy na przewodzie do przenoszenia i opróżnić zawartość kanistra na odpady do miski w celu usunięcia.     (H) 
16. Dołączyć strzykawkę ze złączem Luer Lock i wyprowadzić tłuszcz przeznaczony do ponownego wstrzyknięcia.     (I) 
17. Przy usuwaniu tłuszczu ciśnienie powietrza musi być zrównoważone wewnątrz worka do pobierania. Po usunięciu każdej strzykawki 

tłuszczu konieczne może być wstrzykiwanie powietrza z powrotem do worka. 
18. 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. 
 
 

Środki ostrożności: 1. To urządzenie jest przeznaczone do konturowania sylwetki poprzez usunięcie nadmiaru zlokalizowanych złogów tłuszczu przez 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 należy 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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