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Kullanım talimatı

Giriş

Değerli Müşterimiz,

Açık karın tedavisi için yenilikçi bir tedavi seçeneği olan fasciotens®Abdomen'i seçtiğiniz için mutluyuz. fasciotens® ürünleri 
size en yüksek kaliteyi, güvenliği ve en yeni teknolojiyi sunar. Ürün tıbbi gereklilikten doğmuştur ve cerrahlar tarafından 
geliştirilmiştir.

Ürün performansından tam olarak yararlanmak ve başarılı bir kullanım sağlamak için ürünü kullanmadan önce lütfen bu 
kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz ve ürünü talimatlara göre çalıştırınız. Ayrıca daima standart genel iş yeri güvenlik 
önlemlerine, özel SÇP'lerinize ve geçerli düzenleyici gereksinimlere uyun. Uygunsuz kullanım veya amacına aykırı kullanım 
veya yanlış çalıştırmadan kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Ürünle bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar, derhal fasciotens GmbH ve sorumlu ulusal makama 
bildirilmelidir.

 Tıbbi cihazın kullanımı uzman gruplara mahsustur. Lütfen ürünü kullanan herkesin kullanım talimatlarını okuyup 
anladığından emin olun.

Kullanım talimatlarını, gerektiğinde başvurabilmeniz için güvenli bir yerde saklayın.

Şirket adresi:
fasciotens GmbH
Moltkeplatz 1 
D-45138 Essen

Tel. +49 (0)201 99 999 630 
Faks +49 (0)201 99 999 639 
E-posta: info@fasciotens.de 
Web sitesi: www.fasciotens.de
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Güvenliğiniz için

Kullanım talimatlarını dikkate alın

Ürünün herhangi bir şekilde işletime alınması ve taşınması, bu kullanım talimatlarının tam olarak bilinmesini ve bunlara 
uyulmasını gerektirir. Ürün sadece açıklanan kullanım için tasarlanmıştır.

Bu kullanım talimatlarında özellikle önemli açıklamalar aşağıdaki gibi vurgulanmıştır:

İşlev ve hasar sorumluluğu

Ürünün, uzman çevrelere ait olmayan, ürünü çalıştırmak için uygun niteliklere sahip olmayan veya bu konuda yetkilendirilmiş 
kişiler tarafından kullanılması halinde, ürünün kullanımından kaynaklanan zararlardan her durumda kullanıcı veya işletmeci 
sorumludur. Ayrıca, ürünün uygunsuz veya amacına aykırı kullanılması durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Ürün kullanılmadan önce bütünlük ve hasar açısından kontrol edilmelidir.

fasciotens GmbH satış ve teslimat koşullarına ilişkin garanti ve sorumluluk koşulları, yukarıdaki ve aşağıdaki bilgiler 
tarafından genişletilmez.

Kullanım talimatlarının her zaman erişilebilir olduğundan ve okunduğundan ve anlaşıldığından emin olun.

Uyarı!

Bu, riskli durumları ve tehlikeleri belirten bir uyarıdır.  
Bu uyarının dikkate alınmaması hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.  
Bu uyarıları dikkate almak önemlidir.

Bilgi!

Bu, uyulması gereken belirli özelliklere işaret eden bilgilerdir.
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Amaç, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Amaç, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Amaç

fasciotens®Abdomen için öngörülen kullanım, açık karında fasyal retraksiyonu önlemek ve karın duvarı / fasyasının mevcut 
veya daha önce kaybı durumunda karın duvarını / fasyayı germektir. fasciotens®Abdomen ıs sınıfı(steril) bir tıbbi üründür ve 
yalnızca insan tıbbi kullanımına yöneliktir.

Endikasyonlar

Tipik olarak, abdominal basınçtaki artış veya diğer nedenlerden dolayı bir laparostominin mevcut olduğu harici çekme 
uygulaması için tüm endikasyonlar dikkate alınır. fasciotens®Abdomen, fasya retraksiyonunu veya fasya / abdominal duvar 
kaybı meydana gelmişse, gerdirmeyi ve böylece geri kazanmayı önlemeyi amaçlar.

Kontrendikasyonlar

Uygulanabilirlik, uygulama alanındaki yerel faktörler ve hastanın genel durumu ile sınırlı olabilir! 

Yerel faktörler:

• Öngörülen temas yüzeylerinde ciltte hasar veya enfeksiyon
• İntakt cilde uygulama yapılmaz
• Anstabil thorax
• Anstabil pelvis
• Temas yüzeylerinde yük taşıma kapasitesinin diğer yerel bozuklukları
• Vücut dolgunluğu gibi nedenlerle cihazla mesafe olmaması
• Temas yüzeyleri alanında, özellikle kadın memesinde silikon implantlar
• Karın organlarının karın duvarına çözülmeyen yapışıklıkları

Genel Faktörler:

• NYHA III'ten şiddetli kalp yetmezliği veya ejeksiyon fraksiyonu %35'in altında
• Gebelik
• %80 FiO2 ihtiyacı ile akciğer fonksiyonunun akut kısıtlaması
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Yapı

Ürün yapısı

  

Kullanımı 
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Ameliyathanede montaja hazırlık 

Ameliyathanede montaja hazırlık 

fasciotens®Abdomen bir laparostoma oluşturulduğunda kullanıma hazır olmalıdır, örn. Kanıtlanmış abdominal kompartman 
sendromu durumunda. Aynı şekilde, peritonit veya sepsis gibi başka nedenlerle laparostoma oluşturmak için intraoperatif bir 
karar verilmesi durumunda da fasciotens®Abdomen mevcut olmalıdır. Bu nedenle ameliyattan hemen sonra takılabilir.

Fasyaya operatif erişim

Anatomik durum nedeniyle, karın boşluğunun cerrahi olarak 
açılması ve buna bağlı olarak rektus abdominis kasının 
fasyasına erişim, cerrah açısından özel bir özen ve cerrahi 
deneyim gerektirir. Laparatomi standart koşullara göre 
yapılmalıdır. Karın boşluğunun açılması için daha önceki bir 
ameliyatta aksi belirtilmedikçe median laparotomi kullanılır. 
Erişim, karın bölmesinin tedavisinde karın açılması için 
uygundur. Göbek sağdan veya soldan kesilmelidir.

Cerrahi ağ ve sütürlerin cerrahi olarak uygulanması

Karın duvarı yapılarını korumak için ventral olarak uygulanan çekmenin yüzeye dikilmiş ticari olarak temin edilebilen 
bir ağ ile uygulanmasını öneririz. Tercihen, normal teknik kullanılarak dar, ikiye katlanmış bir ağ kenarı (yaklaşık 1-2 cm 
genişliğinde) dikilmelidir. Kısa dikiş aralığı öneririz (küçük adımlar - küçük ısırıklar). 

Sütürlerin sütür tutucuda sorunsuz bir şekilde tutulması için polifilament sütür materyali (USP 1-2) kullanılması 
zorunludur.
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Ameliyathanede montaja hazırlık 

Mesh, ameliyat sonrası sütür tutucuya bağlanabilmesi için uzun bir sütür ile delinmeli ve daha sonra U şeklinde yukarı doğru 
yönlendirilmelidir. Sütürü yönlendirmeyi kolaylaştırmak için, ağın kenarından ve sütürün ucundan yaklaşık 2 cm uzakta 
birbirine bağlayın. 

İç organların ve yaranın örtülmesi, ilgili hekimin belirlediği şekilde yapılır.

Bir sonraki bölümde açıklanan fasciotens®Abdomen montajından sonra, dişler sütür tutucuya bağlanmalıdır. Sütürlerin 
önce yaklaşık 25 cm uzunluğunda bırakılmasını ve gerekirse sıkıştırma regletine sabitlendikten sonra kısaltılmasını öneririz. 
Gerekirse gevşetmek için her zaman yaklaşık 5 cm'lik bir sütür esnemesi kalmalıdır.

25 cm
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Ürünün montajı ve eki

Ürünün montajı ve eki

Diğer anatomik yapılar veya diğer müdahaleler için kullanılması amaçlanmamıştır.

Fasciotens Abdomen'i kullanmadan önce steril ambalajda gözle görülür bir hasar varsa, ürünün daha fazla 
kullanılmaya devam edilmediğinden emin olun. Üreticiyle iletişime geçin.

fasciotens®Abdomen aşağıdaki üç modülden oluşur.

Modül 1: Temas yüzeyleri Modül 2: Sütür tutucu

Modül 3: Taban vidalı stand
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Ürünün montajı ve eki

fasciotens®Abdomen ön montajı

Temas yüzeylerinin ve sütür tutucunun standa ön montajı steril araç masasında veya yoğun bakım ünitesinde yapılabilir. 
Montaj için gerekli cerrahi önlemlerin "Ameliyathanede montaja hazırlık" bölümünde açıklandığı gibi yapılmış olması önem-
lidir. 

İlk montaj için steril bir prosedür gereklidir.

Bunun için Modül 1 (temas yüzeyleri) ve Modül 3 (stand + taban vidaları) gereklidir ve açılır.

1. Taban vidasını çıkarın ve alttan metal levhadaki girintiden geçirin. Metal levhalardaki yazılar üst kısmı işaretler.

Taban vidasını, stand ayağına sıkıca sabitlenene kadar düşmeye karşı emniyete alın!  
Araç masasının üzerinde veya bu amaç için oluşturulmuş steril bir yüzey üzerinde çalışın!

2. Taban vidasını tripod stand ayağına takın. Bunu yapmak için standı steril araç masasına yerleştirin ve ayakları yukarı 
doğru çevirin. Alternatif olarak, yoğun bakım ünitesinde kullanıldığında, montajı basitleştirmek için olağan şekilde steril bir 
yüzey de oluşturulabilir.
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Ürünün montajı ve eki

3. Taban vidasını sıkıca oturana kadar stand ayağının içine çevirin.

4. Metal levhalar artık stand ayağına sıkıca vidalanmıştır.

5. Tripod'u kurun. Artık çekme cihazını çevirebilirsiniz.

6. Kırmızı kollu acil durum tahliye şimdi aşağıyı göstermelidir. 

Ayarlamaya başlamak için ve her yeniden takma işleminden önce, parmak çarkı uç kapağa kadar 
döndürülmelidir.
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7. Tripod'u temas yüzeylerine yerleştirin.

Araç masası ile ameliyat masası arasındaki aktarım sırasında destek pedleri düşmeye karşı emniyete alınmalıdır!

Sütür tutucunun yuvaya tam olarak takıldığından ve kilitleme cıvatasının doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

8. Sütür tutucu kırmızı kilitleme cıvatası ile sabitlenir. Çekip 90° döndürerek, cıvata açık konumda kilitlenir. Sütür tutucu 
sadece alttan takılabilir. Geri çevirmek, cıvatanın kapalı konumda kilitlenmesine neden olur. Sütür tutucunun takıldığı yer 
burasıdır. Sütür tutucunun tutucuya sıkıca oturduğunu kontrol edin.

Ürünün montajı ve eki
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fasciotens®Abdomen artık kullanıma hazırdır. 

Hastaya aktarırken tüm parçaların sıkıca oturduğundan emin olun ve destek pedlerini sabitleyin.

Opsiyonel uzunluk ve yükseklik ayarı

Yan taraftaki tırtıllı vidaları çevirerek yükseklik ayarını gevşetin veya sabitleyin. Her iki ayak da ayrı ayrı ayarlanabilen 
yükseklik ayarına sahiptir.

Ürünün montajı ve eki
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Üstteki tırtıklı vidalar, uzunlamasına çubuk boyunca uzunluk ayarına izin verir. 

İç organların ve yaranın örtülmesi, ilgili hekimin 
belirlediği şekilde yapılır. 

Temas yüzeylerisadece intakt cilde uygulanabilir!

 Temas yüzeylerinin altına yabancı cisimlerin 
sıkışmadığından emin olun örn. 
kablolar, elektrotlar, besleme veya deşarj hatları vb. 

 Temas yüzeylerini her zaman büyük, pürüzsüz emici 
kompresler veya benzeri prüzsüz malzemelerle 
doldurun.

Ürün genital bölgeye yerleştirilmemelidir.

Ürünün montajı ve eki

Hizalamadan sonra tırtıllıvidalar tekrar sabitlenmelidir!

Tırtıllı vidaları, düşmelerini önlemek için sadece gerektiği kadar gevşetin.

fasciotens®Abdomen uygulaması 

1. fasciotens®Abdomen şimdi toraks ve anterior pelvik halka üzerine yerleştirilmelidir. 
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2. Ağlara dikilen serbest sütürler artık sütür tutucuya şu şekilde takılabilir:

a.  Çift sütürleri yukarı doğrudışarıdan gergi kelepçesinin açık yuvasına yönlendirin
b. Gergi kelepçesinin ortasına basarak gergi kelepçesini kapatın
c. Daha önce uygulanmış tüm sütürler için a ve b adımlarını toplam on iki kez tekrarlayın
d.  Gergi kelepçelerindeki sütürleri gevşetmek veya yeniden sıkmak için kelepçenin yanındaki kola basın.

Ürün, köşelerdeki en az dört sütür güvenli bir şekilde sabitlenene kadar bir yardımcı tarafından sabitlenmelidir!

fasciotens®Abdomen uygulaması boyunca dikişlerin ve iç organların görsel olarak incelenmesi gereklidir. Gerekirse, 
yaralanmaların meydana gelmemesi için bunlar ayarlanmalı veya yenilenmelidir.

Ürünün montajı ve eki

a. b. d.
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3. İlk olarak, tüm sütürlerive benzer bir temel gerilime bağlayın.

Tüm sütürler takıldıktan sonra, lütfen tüm sütürleri temel gerilim açısından kontrol edin. Gerekirse, sütürler 
tek tek sıkılmalıdır. Bunu yapmak için yukarıda açıklandığı gibi ilerleyin.

Gerilimin siyah parmak çarkı ile yeniden ayarlanabilmesi ve özellikle gerektiğinde azaltılabilmesi için başlangıçta 
temel gerilimin çok yüksek olmadığından emin olun. İdeal olarak, tüm sütürlerin temel gerilimine ulaşıldıktan 
sonra çekme kuvveti yaklaşık 40 N'yi geçmemelidir.

Ürünün montajı ve eki
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Çekme kuvvetinin ayarlanması

Siyah parmak çarkını çevirerek karın duvarındaki / fasyadaki çekme kuvveti ayarlanır. 

Bir ölçek, çekme kuvveti için bir ayar yardımcısı görevi görür. Çekme kuvvetinin yaklaşık 60 - 80 N (yaklaşık 6 - 8 kg'a karşılık 
gelir) aralığında ayarlanmasını öneririz.

Ayarın başlangıcında, siyah parmak çarkı her zaman uç kapağa kadar döndürülmelidir. Ayarın başlangıcında siyah 
uç kapağı vida başının üzerinde görünmemelidir.

Cilt tahrişini önlemek için, yaklaşık 5 saatlik çekme aralığını ve ardından 1 saatlik çekme molası öneriyoruz.

Değişiklikler için her vardiyada bir kez temas yüzeylerinin altındaki cildi kontrol edin. Temas yüzeyleri bölgesinde 
geri dönüşü olmayan kızarıklık / basınç noktaları olması durumunda mutlaka doktor bilgilendirilmelidir.

Ürünün montajı ve eki

4

6

8
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Fasyal çekme prensibi, yatay ve dikey çekmenin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu nedenle, tamamen dikey 
çekişin karın boşluğu için mümkün olan en büyük basınç tahliyesini sağladığı sonucu çıkar. Dikişlerin diyagonal 
klemplenmesi durumunda karın içi hacim küçülür ve fasyalar birbirine doğru çekilir. 

Son olarak, sütürlerin gerginliğini ayrı ayrı tekrar kontrol edin. Bu da benzer şekilde güçlü olmalıdır.

Sütür tutucu, yara yüzeyi veya karın organları ile temas etmemelidir!

Hastayı konumlandırırken, özellikle göğüs 
kafesinin pelvise göre konumunu değiştirirken, 
çekme kuvveti ve çekiş yönündeki olası 
değişikliklere dikkat edilmelidir.

Geri takarken ve çekme kuvvetini yeniden 
ayarlarken parmak çarkının daima en üst konuma 
döndürüldüğünden emin olun. 

Serviste devam eden terapi sırasında temas 
yüzeylerini uzunlamasına hareket ettirerek 
ve/veya çevirerek düzenli olarak yeniden 
konumlandırmanız tavsiye edilir.

Ürünün montajı ve eki

Karın duvarı artık sütürler ve ağlar yoluyla dağıtılan gerilimle ventral veya alternatif olarak çapraz olarak çekilir.
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Revizyon müdahaleleri için prosedür

Tedavinin gidişatına bağlı olarak tedavi sürecinde takip operasyonları ve revizyonlar meydana gelebilir. fasciotens®Abdomen 
bu durumda kolay ve hızlı bir şekilde sökülebilir. 

Revizyon müdahalesi durumunda ürünün artık steril olmadığını ve steril çalışma yöntemlerinin artık garanti 
edilemeyeceğini lütfen unutmayın.

Revizyon durumunda demontaj

1. Siyah parmak çarkını uç kapakla aynı hizaya gelene ka-
dar çevirerek genel kabloyu gevşetin.

3. Seçenek 2:  
Sıkıştırma regletini her iki taraftaki ankrajdan ayırın.

2. Seçenek 1:  
Gergi kelepçelerindeki tüm sütürleri gevşetin. Daha sonra ürünü hastadan çıkarabilirsiniz.

Revizyon müdahaleleri için prosedür
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Revizyon müdahaleleri için prosedür

4. Sabitlenmiş sütürlerle birlikte sıkıştırma regletlerinin sütür tutucudan yukarıya doğru çıkarılması. Gerekirse, çıkarma 
işlemini basitleştirmek için çekme cihazını aşağı doğru itin. Sütürler gevşek bir durumda olmalıdır.

5. Diğer taraf için adımları tekrarlayın.

6. Sıkıştırma regletleriniartık hastanın yan tarafına yerleştirilebilir ve ürünün geri kalanı hastadan tamamen çıkarılabilir.
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Revizyon müdahaleleri için prosedür

Karın organlarının örtülmesi artık ya geleneksel pansuman materyali ile ya da ilgili hekimin belirlediği şekilde 
vakum tedavisi ile gerçekleştirilebilmektedir.

7. Revizyon tamamlandıktan sonra cihazın geri kalanı hastaya tekrar yerleştirilebilir ve sıkıştırma regletleri sütür tutucuya 
takılabilir. Bunun için sıkıştırma regletleri ilgili konuma (yan veya orta) getirilir ve yerine oturana kadar bastırılır. Sıkıştırma 
regletinin sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

Ayarlanan çekme kuvveti kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden ayarlanmalıdır.

Çok erken kontralateral sütür süspansiyonu sütürler kesildiğinde veya karın içi basınç artışında 
organ hasarına neden olabilir.

Sıkıştırma regletleri yanal veya merkezi konumda 
yerleştirilebilir. Burada sarkan organların yer 
gereksinimleri dikkate alınmalıdır. İlk olarak, 
sıkıştırma regletleri yanal olarak ve viseral şişlik 
azaldıktan sonra merkezi olarak uygulanmalıdır. 
Böylece çekme tamamen ventral çekme yönünden 
karşı tarafa değiştirilir ve müteakip abdominal 
kapanışı hazırlar. Şişliğin daha da azalmasından 
sonra, karnın beklenen kapanmasından hemen 
önce, kontralateral sıkıştırma regletine sütür eki 
yapılabilir. Böylece, iki fasyal kenarın giderek yatay 
olarak yönlendirilmiş bir çekişi mümkün kılınır. 

Alternatif olarak, sütürleri de kesebilirsiniz. Bu 
durumda, revizyon sırasında sistemi yeniden 
takmak için ağa yeni sütürler eklenmelidir. 



23

Kullanım talimatı

Acil durumlarda demontaj

Günlük bakımda ve acil durumlarda demontaj

Günlük bakım sırasında ürün demonte edilebilir. Ayrıca karınları açık olan hastaların ağır hastalık durumu nedeniyle, 
fasciotens®Abdomen uygulaması sırasında tekrar tekrar acil durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle bir hasta resüsitasyona ihtiyaç 
duyduğunda ve resüsitasyon önlemlerinin başlatılması gerektiğinde, ürünün hızlı bir şekilde sökülmesi çok önemlidir.

Acil durumlarda demontaj

1. Sütür tutucuyu bir elinizle sabitleyin. Kırmızı kilitleme cıvatasını dışarı çekin ve 90° çevirin.

Acil tahliyeyi çalıştırırken, sütür tutucunun aniden 
karın organlarına ve karın duvarına düşmesini 
önlemek için her zaman tek elle sabitlenmelidir. 

Alternatif olarak, acil bir durumda tüm sütürler 
makasla kesilebilir veya gergi kelepçesinden 
çıkarılabilir.

2.  Sütür tutucu artık gevşek ve aşağı doğru çıkarılabilir.

3.  Acil durum prosedürünü gerçekleştirmek için temas 
yüzeyleri dahil standı hastadan çıkarın.
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Başarılı resüsitasyon / acil önlem sonrası montaj

Başarılı resüsitasyon veya acil durum önlemlerinin ardından ürün hızlı, kolay ve fazla çaba harcamadan yeniden monte 
edilebilir. 

1. Destek pedleri dahil standı hastanın üzerine yerleştirin
2. Parmak çarkını uç kapakla aynı hizaya gelene kadar siyah parmak çarkını başlangıç konumuna döndürün
3. Sütür tutucuyu alttan oturmaya yerleştirin
4. Acil tahliyenin kilitlenmesi
5. İstenen çekme kuvvetini tekrar ayarlayın

Acil durumlarda demontaj
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Temizlik ve imha etme

Temizlik ve imha etme

Temizlik

fasciotens®Abdomen aşağıdaki durumlarda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir:
• Revizyon müdahaleleri sırasında yeniden takmadan önce
• Kullanım sırasında hasta üzerinde yoğun kirlenme olması durumunda

fasciotens®Abdomen'in temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için aşağıdaki önerileri sunar:
• Yumuşak bezler veya kompresler ile ovma silme dezenfeksiyonu
• İşlemler sırasında tüm ürün parçalarının hastadan çıkarılması
• Klinik standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmesi
• Ürün parçaları sıvıya batırılmamalı veya daldırılmamalıdır

Daima standart güvenlik önlemlerine, özel standart operasyon prosedürlerinize ve geçerli düzenleyici 
gereksinimlere uyun.

Yeniden işleme / Sterilizasyon

Ürün tek kullanımlıktır ve bu nedenle yeniden sterilizasyon ve yeniden işleme için uygun değildir. Enfeksiyöz materyalin 
yeniden işleme sırasında hasta için uygun risk taşıdığı göz ardı edilemez. Bu nedenle üretici, tekrar kullanıldığında tıbbi 
cihazın performansını ve güvenliğini garanti edemez.

İmha etme

Kullanımdan sonra ürün hastane atıklarıyla birlikte imha edilmelidir.
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Garanti

Ürünlerimizin yasal garantisi 24 aydır. Bu süre içinde ürününüzde bir kusur oluşursa, lütfen doğrudan desteğimize bildirin.

Ürün tek kullanımlık bir üründür ve bu şekilde işaretlenmiştir. Yeniden işleme, yenilenmiş sterilizasyon ve ardından 
yeniden kullanım uygun değildir. Bu durumda, fasciotens GmbH'nin her türlü garanti hakkı, garantisi ve 
yükümlülüğü sona erer.

Hastaları, çalışanları veya üçüncü şahısları tehlikeye atabilecek kusurlar meydana gelirse cihaz daha fazla 
kullanılmamalı ve değiştirilmelidir. 

 Uygunsuz kullanım, harici mekanik etkiler, nakliye hasarları,amacına uygun olmayan kullanım ve yetkisiz kişilerce 
yapılan uygulamalardan kaynaklanan hasarlar bu garanti kapsamında değildir ve ayrıca fasciotens GmbH'nin 
sorumluluğu kapsamında değildir. 

Destek

İhtiyaç, sorun veya sorularınız için lütfen e-posta (support@fasciotens.de) aracılığıyla desteğimizle iletişime geçin veya 
+49 (0)221 17738 500 numaralı telefondan bize ulaşın.

Garanti / Destek
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Kullanılan semboller

Semboller İşaretler

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Ürün numarası" sembolü

ISO 15223-1 standardına  
uygun etiketleme.

"Üretim lot numarası, parti" sembolü

ISO 15223-1 standardına  
uygun etiketleme.

"Üreticinin adı ve adresi" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme.

"Etilen oksit ile sterilize edilmiş" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme.

"Tekrar sterilize etmeyin" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme.

"Tekrar kullanmayın" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Ambalaj hasarlıysa kullanmayın" sembolü

İlgili Avrupa yasal gerekliliklerine uygun olarak piyasaya 
arz edilen ürünlerin etiketlenmesi.

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme.

"Kuru saklama" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme.

"Güneş ışığından koruyun" sembolü

Kullanılan semboller
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Firma adresi: fasciotens GmbH, Moltkeplatz 1, D-45138 Essen
Tel. +49 (0)201 99 999 630, Faks +49 (0)201 99 999 639, E-posta: info@fasciotens.de


