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Giriş

Değerli Müşterimiz,

fasciotens®Carrier'ı seçtiğiniz için mutluyuz. fasciotens® ürünleri size en yüksek kaliteyi, güvenliği ve en yeni teknolojiyi sunar. 
Ürün, uygulayıcı cerrahlarla işbirliği içinde 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. Daima standart genel iş yeri güvenlik önlemlerine, 
özel standart operasyon prosedürlerinize 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

Tıbbi cihazın 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 / Bileşen tanımları

Amaç, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Amaç

fasciotens®Carrier için amaçlanan kullanım, cerrahi prosedürler öncesinde, sırasında ve sonrasında fasciotens ürünleri için bir 
tutma tertibatıdır. fasciotens®Carrier,  sınıfı tıbbi bir cihazdır.

Ürün sadece insan tıbbi kullanımı için tasarlanmıştır ve ameliyat sırasında uygulanır.

Ürün, fasciotens®Hernia ile kombinasyon için onaylanmıştır.

fasciotens®Hernia dışındaki herhangi bir ürünle kombinasyon, üretici tarafından doğrulanmadı ve onaylanmadı. 
Kullanım amacı böyle bir kombinasyonu içermez ve kullanıcının sorumluluğundadır.

Endikasyonlar

• fasciotens® ürünleri ile kombinasyon
• Ameliyat masaları veya standart raylarla kombinasyon

Kontrendikasyonlar

• Yeterince sabit olmayan bir sabitleme rayı 

Bileşen

Parmak çarkı merkezi 
tutucu

Merkezi tutucu 
Baz (P1)

Merkezi tutucu 
Uzatma (P2)

Parmak çarkı 
Uzatma (P3)

Eksantrik kol (P4) Kol demiri
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fasciotens®Carrier HC020 ürün yapısı

fasciotens®Carrier HC020 ürün yapısı

 fasciotens®Carrier, ve ayrıca fasciotens®Hernia, sadece steril durumda kullanılabilir. fasciotens®Carrier, üretici 
tarafından steril olmayan bir şekilde sağlanır ve ameliyathanede her kullanımdan önce hastanede sterilize 
edilmelidir. Lütfen hazırlama talimatlarını dikkate alın. Ürünü saklamak için uygun depolama uyarılarını dikkate 
alın.

Steril işleme departmanı tarafından kullanılmadan önce fasciotens®Carrier işleme talimatlarına göre sterilize 
edilmelidir.

Merkezi tutucu HC021 Kol demiri HC022 

fasciotens®Carrier(HC020) aşağıdaki modüllerden oluşur:

Aşağıdaki şekil, fasciotens®Hernia ürününün fasciotens®Carrier ile birlikte kullanılmasını göstermektedir. 
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Ürünün montajı fasciotens®Carrier HC020

Ürünün montajı 

 
fasciotens®Carrier standart raya sahip tüm ameliyat masalarına takılabilir. Merkezitutucu, ameliyat masasındaki steril 
örtünün üzerine takılır. Merkezi tutucunun pozisyonu kullanıcı tarafından belirlenebilir ancak cerrah için bir sakatlığa yol 
açmamalıdır. Ürünün hazırlama talimatlarına uygun olarak sterilize edildiğinden emin olunması önemlidir.

1.  Bileşenleri tepsiden çıkarın ve araç masasına yerleştirin. Merkezi 
tutucunun alt ucundaki kelepçe açıklığının tamamen açık olduğundan emin 
olun.

2.  Parmak çarkını, merkezi tutucunun alt ucunda bu amaç için öngörülen 
deliğe çevirin.

3.  Merkezi tutucuyu ameliyat masasının standart rayına yerleştirin. 

4.  Parmak çarkını sağa çevirerek merkezi tutucu tabanını 
(P1) ameliyat masasının standart rayına kilitleyin. 

5.  Merkezi tutucu uzatmasını (P2), merkezi tutucunun 
ameliyat masasına takılı olan kısmının üst ucuna 
yönlendirin. 

Merkezi tutucunun düzgün bir şekilde takıldığından ve araya giren 
yabancı cisimlerin (örn. hasta battaniyesi, kateter, EKG kablosu) düzgün 
takmayı engellemediğinden/bozmadığından emin olun.  
Ameliyat masası örtüsü 2 kattan fazla olmamalıdır.

Ameliyat masasına sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.
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Ürünün montajı fasciotens®Carrier HC020

6.  Parmak çarkı uzatması (P3) açıklığı ile merkezi tutucu uzatmasına yönlendirin ve parmak çarkını çevirerek merkezi 
tutucunun her iki parçasını birbirine bağlayın. 

7.  Eksantrik kolu (P4) merkezi tutucunun uzatmasının 
üstüne yönlendirin ve istenen pozisyona getirin. 

8. Kol demirini açılan eksantrik kola yerleştirin.

Her iki modülün de sıkı kilitlendiğini kontrol edin.

Kilidi açıldığında ani düşmeyi önlemek için 
eksantrik kolu her zaman bir elinizle tutun.
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Ürünün montajı fasciotens®Carrier HC020

9. Kusur ve karın çevresine göre kol demirini hastanın üzerinde hizalayın. 

10.  Kelepçenin sıkıştırma kolunu çevirerek kol demirini eksantrik kola kilitleyin. 

"Kapalı" yazısı artık eksantrik kilit üzerinde okunabilir.

Her kullanımdan önce ürünün sağlamlığını kontrol edin ve merkezi tutucunun ve kol demirini güvenli ve steril bir 
şekilde takıldığından emin olun.

Merkezi tutucu ve kol demiri basınç hasarına neden olabilir. Hasta ve kol demiri arasında her zaman yeterli boşluk 
olduğundan emin olun.
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fasciotens®Carrier ile kombinasyon 

fasciotens®Hernia ile kombinasyon

fasciotens®Hernia ile kombinasyon için, kol demirinin bilya yuvasındaki serbest bırakma düğmesini bırakın. Bunu yapmak 
için, sıkıştırma kolundaki düğmeye basın ve aynı anda sıkıştırma kolunu açın.

Şimdi fasciotens®Hernia'yı yukarıdan bilya yuvasına yerleştirin.

Bilya adaptörünü bilya yuvasına yönlendirerek ve sıkıştırma kolunu kapatarak sabitleyin. 

Bilya adaptörünün sıkı ve güvenli bir şekilde oturduğunu daima kontrol edin.

Daha fazla bilgi fasciotens®Hernia kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.
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fasciotens®Carrier işleme talimatları 

fasciotens®Carrier işleme talimatları 

Ömür boyu kullanım

fasciotens®Carrier yeniden kullanılabilir bir tıbbi cihazdır. Ürün ömrünün sonu temel olarak kullanımdan kaynaklanan 
aşınma ve hasar ile belirlenir. Sık yeniden üretimin ürün üzerinde performans düşürücü etkileri yoktur. 

Artan hizmet ömrü ile araçlar üzerinde malzeme bileşimi, yüzey durumu ve yeniden işleme koşulları gibi faktörlerden 
etkilenen pasif bir katman oluşur. Araçların üzerindeki pasif katman, bir kalite kusurunu temsil etmez ve sistemin işlevini 
etkilemez. Deneyimler, pasif tabaka güçlendikçe korozyon riskinin azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

İşlev ve güvenliği uzun süre korumak için teslim edilen steril olmayan araçların işlenmesi ve kontamine araçların yeniden 
işlenmesi için aşağıdaki talimatların dikkate alınmasını öneririz.

 
Hazırlık

Kirlenmiş araçları, kullanıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemenizi öneririz. Nakliye kapalı bir 
kap içinde yapılmalıdır. Yeniden işlenebilir araçları kullandıktan sonra, nakliye sırasında zarar görmemesine özen 
gösterilmelidir. Araçlar, temizlemeden önce mümkün olduğunca ayrı parçalara ayrılmalıdır. 

Korozyon riski nedeniyle ve temizliği bozmamak için, yeniden işlemeden önce uzun bekleme sürelerinden (örn. gece 
veya hafta sonu) kaçınılmalıdır. Araç İşleme Çalışma Grubu (AKI), mümkünse araçların kuru olarak atılmasını önerir. Kuru 
olarak atılması için 6 saatten fazla olan bekleme sürelerinden kaçınılmalıdır.

Temizleme ve dezenfeksiyon için mekanik bir işlem kullanın. Kullanılan temizlik maddesi seçilirken, tıbbi cihazların 
temizliği için malzeme uyumluluğuna, uygunluğuna ve etkinliğine dikkat edilmelidir. Temizlik maddesi üreticisi veya 
temizlik maddesi ve dezenfeksiyon maddeleri üreticisi tarafından belirtilen konsantrasyonlar, sıcaklıklar ve maruz kalma 
sürelerine ve ayrıca durulama sonrası teknik özelliklere uyulmalıdır.

 
Merkezi tutucunun demontajı
Merkezi tutucu, yeniden işleme için ayrı parçalara ayrılabilir. Tüm münferit bileşenlere karşılık gelen seri numaraları 
verilir, böylece tasnif mümkün olur. Merkezi tutucunun demontajı için lütfen aşağıdaki şekilde ilerleyin:

Temizlik

 Merkezi tutucuyu yeniden monte ederken,  
aynı seri numaralarına sahip bileşenlerin monte 
edildiğinden emin olunmalıdır.

HC020 demontaj
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fasciotens®Carrier işleme talimatları 

Temizlik aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Ön temizlik

  1.1 Manüel ön temizlik

  1.2 Ultrasonik banyoda ön temizlik

 2. DIN EN ISO 15883-1 ve -2'ye göre mekanik temizlik (temizlik ve dezenfeksiyon cihazında)

Prionlara karşı etkili temizlik maddelerinin kullanılmasını tavsiye ederiz (üreticinin talimatlarına bakın). Enfeksiyöz prion 
proteinlerine karşı dekontaminasyon yöntemleri üzerine yapılan son çalışmalarda, şimdiye kadarki en etkili yöntemler, 
bir alkalin deterjanla (pH değeri> 10) sıralı tedavi ve ardından dezenfeksiyon veya sterilizasyondur. Temizleme adımlarını 
temizlik maddesi üreticisinin talimatlarına göre gerçekleştirin! Aşağıdaki noktalar, işlemin doğrulanması için kullanılan 
Borer Chemie'den alkali temizleyici Deconex 28 Alka One ile ilgilidir.

1.  Ön temizlik
1.1 Manüel ön temizlik

Kirli parçaları en az 10 dakika soğuk suda (en az içme suyu kalitesinde) bekletin. Dikkat edin: Araçlar gece boyunca veya hafta 
sonu boyunca suda ve/veya temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinde uzun süre bırakılmamalıdır.

Parçaları daldırın ve en az 1 dakika yumuşak bir fırça ile temizleyin. Yoğun kirlenme durumunda, ön temizlik süresi farklılık 
gösterebilir. Tüm yüzeylere ulaştığınızdan emin olun. Kanülasyonları ve kör delikleri uygun bir fırça ile temizlemelisiniz.

Parçaları akan su altında (en az içme suyu kalitesinde) 1 dakika boyunca iyice durulayın. Kanülasyonlardan su akmalı ve kör 
delikler tekrar tekrar doldurulup boşaltılmalıdır.

1.2 Ultrasonik banyoda ön temizlik
Önceden temizlenmiş parçaları 40°C'ye ısıtılmış ultrasonik banyoya yerleştirin (sıklık: 35 ila 40 kHz) alkali temizleyici (örn. 
Borer Chemie'den Deconex 28 Alka One) ile üreticinin kullanım talimatlarına göre. Ardından araçları 10 dakika boyunca 
sonikasyona tabi tutun. Ultrasonik banyoda temizledikten sonra araçları akan soğuk su altında (en az içme suyu kalitesinde) 
1 dakika durulayın.

2. Mekanik temizlik (DIN EN ISO 15883-1 ve -2'ye göre yıkayıcı-dezenfeksiyon cihazında)
Mekanik temizliğine başlamadan önce 1. maddeye göre bir ön temizlik yapmış olmalısınız. Makine temizliği içinaraçları 
temizlemeye uygun elek sepetleri veya rafları üzerine yerleştirin. Her yeri temizlenecek şekilde durulayın. 

 Hem ıslak hem de kuru imha için, yeniden işlemeden önce uzun bekleme sürelerinden, örn: Korozyon ve 
temizlenebilirlik riski nedeniyle gece boyunca veya hafta sonları kaçınılmalıdır.  
AKI, araçların kuru olarak imha edilmesini önerir. Pratikteki deneyimler, kuru imha için 6 saate kadar bekleme 
sürelerinin sorun olmadığını göstermektedir.



14

Kullanım talimatı Carrier

fasciotens®Carrier işleme talimatları 

Boş gövdeli araçları temizleme ve dezenfeksiyon cihazlarının içi boş gövdeli durulama sistemlerine bağlayın. Üreticinin 
kullanım talimatlarına göre bir alkali temizleyici (pH değeri> 10) kullanılmalıdır. Doğru dozda olmasına dikkat edin! Ürünler 
alkali temizlik için onaylanmıştır. Asitli temizlik maddeleri ve dezenfektanlar kullanılmamalıdır. 

Cihaz üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır. Tipik döngü, aşağıdaki adımları içermeli ve temizlik maddeleri üreticisinin 
talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.

Dezenfeksiyon içeren bir temizlik döngüsü örneği:
(Temizlik maddeleri üreticisinin talimatlarına uyun).

• Soğuk su ile en az 2 dakika ön yıkama (en az içme suyu kalitesinde ve max. 45°C'de).

• Üreticinin konsantrasyon ve sıcaklık özelliklerine göre uygun maruz kalma süresine sahip alkali temizleyici ile işlem (örn. 
Deconex 28 Alka Onevon / Borer Chemie firmasında 70°C'de en az 5 dakika)

• Ara durulama(lar)ı temizlik maddeleri üreticisinin talimatlarına göre gerçekleştirin (örn. 1 dakika, 40-45°C ılık içme suyuyla, 
ardından 1 dakika deiyonize suyla (Dİ su)).

• Deiyonize su ile termal dezenfeksiyon ve max. 93°C - A0 değeri ≥ 3000 (örn. 90°C'de 5 dakika).

• Kurutma döngüsü (maks. 120°C)

Yukarıdaki talimatlar değişiklik gösterebilir.

Araçlar program bittikten hemen sonra makineden çıkarılmalı ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalıdır. Yıkama 
işleminden sonra çamaşır makinesinde veya temizleme ve dezenfeksiyon cihazında kalmamalıdır.

Temizledikten sonra tüm parçalardaki görünür yerleri kir açısından kontrol edin (özellikle kanülasyonlarda ve kör deliklerde). 
Gerekirse, döngüyü tekrarlayın veya manüel olarak temizleyin. 

Tüm parçalar, özellikle derzler temizlendikten sonra temiz basınçlı hava ile kurutulmalıdır.

Yetersiz kurutma araçların paslanmasına neden olabilir! Bu nedenle dezenfeksiyondan sonra 
araçların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Dezenfeksiyondan sonra ürünü aşağıdaki koşullarda saklamanız gerekir: Tamamen kuru, toz geçirmez, kapalı bir kapta, 
aseptik koşullar altında (bkz. Saklama bölümü).

Ürün birkaç gün saklanacaksa sterilizasyondan önce tekrar dezenfekte edilmelidir!
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fasciotens®Carrier işleme talimatları

Yeniden işleme için tıbbi cihazlar dezenfeksiyondan sonra sterilize edilmelidir (bkz. Sterilizasyon). İşlevlerini etkileyebilecek 
hasarlar için parçaları kontrol edin. Hasarlı ve kusurlu araçlar ayıklanmalı ve değiştirilmelidir. Onarımlar yalnızca üretici 
tarafından yapılmalıdır! Bunun için ilgili araçlar önceden sterilize edilmelidir (Tekli ambalaj, bkz. Sterilizasyon bölümü). 
Lütfen iadeler için bu kullanım talimatlarının sonundaki formumuzu kullanın. Araçların her temizlik ve soğutulmasının 
ardından üreticinin uygulama alanına bağlı olarak derz, diş vb. alanlara uygun bakım ürünleri (med. beyaz yağ) ile işlem 
yapılmalıdır.

Sterilizasyon

Araçlar, konteyner sistemlerinde veya bu amaç için sağlanan çok amaçlı sterilizasyon kaplarında (standart sterilizasyon 
torbasında) ayrı ayrı paketlenmiş olarak sterilize edilebilir. Konteynerler aşırı yüklenmemelidir. Üreticinin talimatlarına 
dikkat edin!

Sterilizasyon, fraksiyonlu ön vakumlu (minimum sterilizatör EN 285'e göre ve DIN EN ISO 17665-1'e göre valide edilmiş) 
buhar kullanılarak onaylanmış bir işleme göre gerçekleştirilmelidir. 134°C'lik bir sıcaklıkta, en az 5 dakikalık bir maruz kalma 
süresi gözlemlenmelidir. Sterilizasyon sırasında tüm derzler ve eksantrik kilitler açık olmalıdır. Sterilizasyondan sonra ürünü 
nemden, sıcaklık dalgalanmalarından, doğrudan güneş ışığından ve tozdan korunacak şekilde steril ambalajında saklayın.

Uygun olmayan depolama sterilite kaybına neden olabilir - üretici bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
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Son uyarılar 
Yukarıdaki talimatlar, fasciotens GmbH tarafından fasciotens®Carrier'ın yeniden kullanım için hazırlanması için uygun 
olarak değerlendirilmiştir. Yeniden işleme sorumlusu, yeniden işleme tesisindeki ekipman, malzeme ve personeli kullanarak 
yeniden işlemenin istenen sonuçlara ulaşmasını sağlamaktan sorumludur. Bu genellikle işlemin doğrulanmasını ve rutin 
olarak izlenmesini gerektirir. Benzer şekilde, yeniden işleme sorumlusu etkinlik ve olumsuz sonuçlar için talimatlardan 
herhangi bir sapmayı dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

Son olarak, tüm ürünlerin ancak uygun kalite kontrolünden sonra evimizden ayrıldığını onaylıyoruz. Buna rağmen şikayet 
olması mümkündür. Lütfen malları tamlık ve işlevsellik açısından kontrol edin ve herhangi bir şikayetiniz varsa derhal bize 
bildirin. Kusurlu malları kullanmayın!

Kiralık cihazların onarımları ve iadeleri ancak temizlenmiş ve sterilize edilmiş olmaları durumunda kabul edilecektir. Lütfen 
kullanım talimatlarının sonunda verilen kopya şablonunu (form) kullanın ve bunu iade belgeleri veya iade gönderisi ile 
birlikte ekleyin. 

fasciotens GmbH, araçların hazırlanmasına yönelik yukarıdaki talimatların yeniden işleme tabi tutulmaları için uygun 
olduğunu onaylamıştır.

Daha fazla literatüre atıfta bulunmak istiyoruz:
• DIN Cep Kitabı 100/1 "Medizinische Instrumente 1", Beuth Verlag GmbH Berlin, Viyana, Zürih, ISBN-13: 978-3-410-20746-7
• DIN Cep Kitabı 100/2 "Medizinische Instrumente 2", Beuth Verlag GmbH Berlin, Viyana, Zürih, ISBN-13: 978-3-410-20749-8
• RKI önerileri: Tıbbi cihazların yeniden işlenmesi için hijyen gereklilikleri Bundesgesundheitsblatt 2012 - 55:1244-1310 DOI 

10.1007/s00103-012-1548-6
• AKI – Instrumente werterhaltend aufbereiten, 11. Baskı

Depolama uyarıları 
fasciotens®Carrier sadece steril durumda kullanılabilir. Sistemin saklanması, yeniden işlenmesi ve sterilizasyonu için 
kullanım ve yeniden işleme talimatlarına uyun.

Temel olarak fasciotens®Carrier
• temiz, serin ve kuru olarak depolanmalı,
• mekanik hasarlardan korunmalı,
• yere düşürülmemeli ve özenle taşınmalıdır.

Diğerlerinin yanı sıra genel olarak geçerli düzenlemeler ve tavsiyeler geçerlidir:
• DIN EN ISO 17664:2018-04
• RKI önerileri
• AKI - Yeniden sterilize edilebilir araçların saklanması için aracı doğru şekilde yeniden işleme.

Bakım
Özenli kullanım, denetimler ve bakım, işlevsel ve işletime alma güvenilirliğini uzun yıllar korur. Denetimler, güvenliği 
sağlamaya ve arıza riskini en aza indirmeye hizmet eder. 

Bakımın sadece fasciotens GmbH tarafından yapılmasını sağlayın.

Bakım güvenilirliği artırır. İşlevsel ve operasyonel güvenliği sürdürmek için önemli bir ön koşuldur. Bu nedenle düzenli 
aralıklarla bakım yapılmasını tavsiye ederiz. Bu nedenle fasciotens GmbH, garanti süresi sona erdikten sonra sistemlerinin 
genel bir revizyonunu önermektedir.

fasciotens®Carrier işleme talimatları



Carrier

Kopya Şablonu 

İade: Lütfen aklınızda bulundurun!

 fasciotens®Carrier iade
 Onarım için iade

fasciotens®Carrier iade edilirken bu onay eklenmelidir!

 

Ekteki (kiralık) araçların doğru dezenfeksiyonunu, temizliğini ve sterilizasyonunu onaylıyoruz.

Araç İspat / Etiket

Klinik (Adres)

Bölüm

Sorumlu

Tarih,kaşe, imza
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Onarımlar /İmha Etme / Garanti /Destek 

Onarımlar
Arıza durumunda, lütfen e-posta yoluyla desteğimizle iletişime geçin (support@fasciotens.de) veya aşağıda bulunan 
telefon numarası Tel.: +49 (0)221 17738 500.

Onarımları sadece fasciotens GmbH firmasına yaptırın.

İmha etme
Ambalajı kağıt ve evsel atıklarla birlikte atabilirsiniz. Ürünün tasarımında mümkün olan her yerde kompozit malzeme 
kullanılmamasına özen gösterilmiştir. Bu tasarım konsepti, yüksek derecede geri dönüşüme izin verir. Ürünün hizmet 
ömrünün sonunda, lütfen ürünü profesyonel imha veya geri dönüşüm sistemine götürün. Tüm imha önlemleri için ulusal 
düzenlemelere ve imha yönergelerine uyulmalıdır.

Garanti

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

Hastaları, çalışanları veya üçüncü şahısları tehlikeye atabilecek kusurlarda 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 
sorumluluk kapsamı dışındadır. 

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.
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Kullanılan semboller

Semboller İşaretler

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Ürün numarası" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Seri numarası" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Üreticinin adı ve adresi" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Kullanım talimatlarını dikkate alın" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Sterl olmayan ürün" sembolü

ISO 15223-1 standardına 
uygun etiketleme. 

"Tıbbi cihaz" 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



Kullanım talimatı Carrier
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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


