
MEGA sitter på slangen 
mellan kanylen och 
avfallsbehållaren av 
standardtyp. 

1. MEGA 

2. AVFALLSBEHÅLLARE  

3. ASPIRATOR 
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A D 
Påsen måste 

blåsas upp 

2. Produkten är bruksfärdig. Öppna inte behållaren eller locket. 
3. Säkerställ att vävnaden är väl hydratiserad- som vid ultravåt tumescent anestesi. 
4. En avfallsbehållare av standardtyp måste användas mellan MEGA1500-enheten och 

sugenheten . 
5. Användning av en 3 mm uppsamlingskanyl rekommenderas. 
6. Användning av den medföljande slangen av medicinsk kvalitet rekommenderas, för att 

säkerställa en icke-toxisk bana. 
7. Använd inte enheten om den sterila påsen är trasig eller punkterad. 

Instruktioner 
1. En avfallsbehållare av standardtyp måste användas mellan MEGA1500-enheten och sugenheten.  

Avlägsna sterila komponenter från påsen och placera dem på en steril yta. 
2. Täck behållarstället med ett sterilt skydd för Mayostativ (eller liknande). (A) 
3. Montera TT-MEGA1500 på behållarställningen genom att föra in det genomskinliga fästet på 

behållaren i universalskårorna på ställningen - var nog med att upprätthålla steriliteten. (A) 
4. Ta bort och släng skyddsförpackningen.  En slang medföljer ihoprullad.  Avlägsna tejpen och anslut L-

anslutningens ände till PATIENT-porten . (3 mm kanyl rekommenderas för bästa uppsamling och för att 
undvika klumpbildning) (B) 

5. Anslut sugslangen av standardtyp till ”Y”-anslutningen (VAC) på enheten.  Anslut ”Y”-slangens ()VAC) 
anslutningar på locket (enligt fotot).  Anslut den andra änden av slangen till avfallsbehållaren av 
standardtyp och sugenheten. (C) 

6. Slå på sugning. Justera till 15” eller 380 mm Hg. 
7. 1500 ml-påsen MÅSTE blåsas upp INNAN uppsamling påbörjas.               (D) 

Man kan täcka hålen på kanylen för att skapa vakuum och underlätta uppblåsning. 
8. Samla in upp till 1500 ml fett. Vid överfyllning kommer innehållet att flyttas till avfallsbehållaren. 

TISSU-TRANS ® MEGA 1500cc  
Steril fettsamling och dekantering  
3-TT-MEGA 1500 

Sterila artiklar som medföljer: 
 Uppsamlingsbehållare med 1500 ml påse 
 Uppsamlingsslang 180 cm (medicinsk kvalitet) 
 Transfereringsslang 180 cm (medicinsk kvalitet) 

Standardartiklar som behövs: 
 Hög ställning för behållare med universalgångjärn 

 Sterilt draperi för mayostativ (eller liknande) för att täcka behållarställningen 

 Standardiserad sugslang (1/4 tum eller 5/16 tum ID) 

 Standardiserat avfallsbehållarsystem 

 Sugkälla inställd på ca. 38 cm Hg (380 mm) eller 50 % full effekt 

 3 mm uppsamlingskanyl 

 Återinjiceringskanyl 

 Luerlocksprutor för överföring och återinjicering 

Observera före användning: 
1. Tissu-Trans® MEGA är steril och en engångsprodukt. Enpatientsbruk.  

Utrustningen kan orsaka infektioner eller också kan utrustningens 
inbyggda egenskaper ändras om den steriliseras på nytt eller återanvänds. 

Får inte omsteriliseras eller återanvändas. 

Vakuumanslutningar  
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Instruktioner: 
9. Stäng av sugning. Koppla bort slangarna från MEGA-locket, bibehåll steriliteten. 
10. Stäng portarna VAC1 och VAC2 på MEGA-locket med medföljande lock. (E) 
11. Anslut överföringsslangen till patientporten. Stäng den vita klämman på överföringsslangen. (F) 
12. Vänd försiktigt MEGA 1500 upp och ner när alla portarna är ordentligt stängda. 
13. Sätt tillbaka den upp- och nervända behållaren på behållarställningen med samma hållare. (G) 
14. Låt enheten vara i 15-20 minuter. 
 Innehållet kommer att dekanteras och bilda en synlig linje mellan avfall och fett för återinjicering. 
 Alternativ rengöring: Tillsätt vald lösning via överföringsslangen. Vrid behållaren manuellt för att blanda. Sätt tillbaka 

den på ställningen igen och dekantera på nytt. 
 Alternativa tillsatser: Tillsätt vald tillsats via överföringsslangen. Vrid behållaren manuellt för att blanda. 
15. Öppna klämman på överföringsslangen och dränera avfallet till behållaren för kassering. (H) 
16. Anslut luerlocksprutan till överföringsslangen och dra ut det fett som ska återinjiceras. (I) 
17. När fettet förflyttas måste lufttrycket vara jämnt fördelat inuti uppsamlingspåsen. Detta kan kräva att luft injiceras i 

påsen efter varje borttagande av fett med sprutan. 
18. Kassera i standardiserade medicinska avfallsbehållare för biologiskt riskmaterial. 

Y  Varning: 1.Den här produkten kommer inte i sig att skapa en signifikant viktminskning. 2. Produkten bör användas med extrem försiktighet på patienter med kroniska sjukdomar. 
3.Volymen förlust av blod och endogen kroppsvätska kan påverka intra och/eller postoperativ hemodynamisk stabilitet negativt. 
 
 
 Försiktighetsåtgärder: 1. Den här produkten är utformad för att forma kroppen genom att ta bort en begränsad mängd överflödigt fett via små snitt. 2. Endast läkare som har 
kunskap om fettsugning får använda den här produkten. 3. Procedurens resultat kommer att variera beroende på patientens ålder, operationsstället och läkarens erfarenhet. 4. Resultatet 
av det här ingreppet kan bli eller inte bli permanent. 5. Mängden fett som tas bort bör begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå det önskade kosmetiska resultatet. 6. Alla 
återanvändbara komponenter måste steriliseras och alla engångskomponenter bytas ut för varje patient. 
 
Den här produkten är avsedd att användas tillsammans med godkända medicinska pumpar, slangar och kanyler av hög kvalitet för insamling av aspirerat fett för estetisk kroppsformning. 
Fett kan återinjiceras med en godkänd injektionsapparat. Den här produkten används för aspiration, uppsamling och omplacering av autolog vävnad. Avsedd för användning i 
specialområden där aspiration av mjuk vävnad önskas. Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Engångsbruk. Receptbelagd. Enligt federal lag får den här produkten endast säljas av 
eller på ordination av läkare. 
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