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Kullanım talimatıHernia

Giriş

Değerli Müşterimiz,

büyük ventral karın duvarı fıtığı tedavisi için yenilikçi tedavi seçeneği olan fasciotens®Hernia'yı seçtiğiniz için mutluyuz. 
fasciotens® ürünleri size en yüksek kalite, güvenlik ve en son teknolojiyi sunar. Ürün tıbbi ihtiyaçtan doğdu ve pratik cerrahlarla 
işbirliği içinde geliştirildi.

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.



6

Kullanım talimatı Hernia

Amaç, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Amaç, endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Amaç

fasciotens®Hernia için öngörülen kullanım, açık karında fasyal retraksiyonu önlemek ve karın duvarı / fasyasının mevcut 
veya daha önce kaybı durumunda karın duvarını / fasyayı germektir. fasciotens®Hernia ıs sınıfı(steril) bir tıbbi cihazdır ve 
fasciotens®Carrier ile birlikte kullanılı.

Ürün sadece insan tıbbi kullanımı için tasarlanmıştır ve ameliyat sırasında kullanılır. Ürün sadece ile birlikte kullanılabilir 
fasciotens®Carrier kullanılmaktadır.

Ürün sadece fasciotens®Carrier ile birlikte kullanılmak üzere doğrulanmıştır. Diğer retraktör sistemleriyle 
kombinasyona üretici tarafından izin verilmemektedir.

Endikasyonlar

Her iki karın germe ürününün kombine bir prosedürü için sunulan tipik endikasyonlar, geniş ve karmaşık primer karın duvarı 
fıtığı ve skar fıtığı olabilir; burada, karın duvarı yapılarının Lateralizasyonu nedeniyle, birincil düşük gerilimli Kapanmanın elde 
edilmesi sadece Hibrit prosedürlerin uygulanmasıyla mümkündür. Bunlar şunları içerir:

• Laparostomahernia
• Birincil fıtıklar ve skar fıtığı
• Domain kaybı olan fıtıklar
• Yeterli kapatma imkanı olmayan florid ağ enfeksiyonları (gerekirse alloplastik malzemelerin önlenmesi için)

Kontrendikasyonlar

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

Yerel Faktörler:

• Nekrotik veya mekanik olarak esnek olmayan fasya dokusu
• Karın organlarının karın duvarına çözülmeyen yapışıklıkları

Genel Faktörler:

• Vücut dolgunluğu gibi nedenlerle cihazla mesafe olmaması
• Gebelik
• Yıl ≤ 10 Yıl
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Ürün yapısı

Ürün yapısı

fasciotens®Hernia sadece birlikte kullanım için fasciotens®Carrier ayarlandı. Aşağıdaki şekil, fasciotens®Hernia ürününün 
fasciotens®Carrier ile birlikte kullanılmasını göstermektedir.

Ayrıca fasciotens®Carrier’ın kullanım talimatlarına da dikkat ediniz.
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Ürün yapısı

fasciotens®Hernia iki modülden oluşur:

Çekiş kontrolörü 

Sütür tutucu

 fasciotens®Hernia ve fasciotens®Carrier sadece steril koşullarda kullanılmalıdır. fasciotens®Hernia üretici tarafından 
steril olarak tedarik edilir ve ameliyathanede önceden sterilizasyon yapılmadan kullanılabilir. 

Steril ambalajın kullanılmadan önce gözle görülür şekilde hasar görmesi durumunda fasciotens®Hernia güvenli 
ürünün daha fazla kullanılmamasını sağlayın. Üreticiyle iletişime geçin. 
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Hastanın hazırlanması

Hastanın hazırlanması

Fasyaya operatif erişim

Anatomik durum ve ilgili bulgular nedeniyle, karın boşluğunun operatif olarak açılması ve M. rectus abdominis’in fasyasına 
erişim, özel bakım ve cerrahın operasyonel deneyimini gerektirir. Çekiş başlamadan önce, fıtık kesesi serbestçe hazırlanmalı 
ve karın duvarı fasyasına erişim sağlanmalıdır.

Cerrahi dikiş malzemesinin cerrahi olarak takılması

fasciotens®Hernia ventral olarak uygulanan çekme, hasta tarafında fasyaya benzer aralıklarla tutturulan ve cihaz tarafında 
sütür tutucusuna kenetlenen toplam 12 cerrahi sütür vasıtasıyla etki eder. Burada sütürler U-dikiş olarak delinmelidir, böylece 
fasya tarafı başına 6 sütür kullanıldığında her fasya tarafında 12 Bağlantı Noktası elde edilir. Bu nedenle, toplam 24 noktaya 
kadar yeterli çekiş dağılımı vardır.

Cerrahi sütürleri fasyaya sabitlemek için aşağıdaki prosedür önerilir. Bu işlem her seferinde on iki kez tekrarlanmalıdır.

1. Sütürü dışarıdan fasyadan geçirin.
2. Sütürü tekrar içeriden dışa doğru U-dikiş olarak delin (mesafe yaklaşık 2-3 cm).
3. Sütürü her iki tarafta da aynı uzunlukta olacak şekilde hizalayın (yaklaşık 25 cm).

Sütürlerin sorunsuz bir şekilde tutulmasını sağlamak için polyfiles sütür malzemesinin (USP 1-2) kullanılması 
zorunludur.
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Montaj ve hizalama

Montaj ve hizalama

fasciotens®Hernia’yı fasciotens®Carrier’a bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1.  Sıkıştırma kolundaki düğmeyi basılı tutarak ve aynı anda sıkıştırma kolunu çekerek,çapraz çubuğun bilye yuvasındaki 
serbest bırakmayı serbest bırakın.

2.  Çekiş kontrol cihazını paketten çıkarın ve acil tahliye kilidini açarak, bunu üstten çekimden geçirin, böylece top orta 
kayıtta var. 
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Montaj ve hizalama

Çekme kontrolörünün sıkı ve güvenli bir şekilde oturduğunu kontrol edin.

Traction controller'ı çıkarmak için 1.adımda açıklandığı gibi, mandal üzerindeki düğmeyi basılı tutarak ve aynı zamanda 
sıkıştırma kolunu çekerek sıkıştırma kolu üzerindeki kilidi serbest bırakın. Ardından, traction controller'ı çekimden yukarı 
doğru yönlendirin.

3.  Bilya adaptörünü kapatarak ve sıkıştırma kolunu sabitleyin.
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fasciotens®Hernia sütür tutucusunun takılması ve çıkarılması

Sütür tutucusunu çekiş kontrol cihazına takmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kırmızı kilitleme cıvatasını çekin ve bunu 90° döndürün (açık konumda kilitleme) 

2. Sütür tutucuyu alttan tutucuya yerleştirin.

3. Kilitleme Cıvatasını çevirin kilitlemek için kapalı konuma geri dönün.

Montaj ve hizalama
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Sütür tutucusunu çıkarmak için 1.adımda açıklandığı gibi, çekiş kontrol cihazındaki acil tahliyeyi acil tahliyedeki kilitleme 
cıvatasını çekerek ve 90° döndürerek açın. Bu durumda, sütürün bir elinizle sabitlenmesini sağlayın. Bunu, acil tahliye 
tutucusundan aşağıya doğru yönlendirin.

fasciotens®Hernia sadece stressiz bir durumda demonte edilebilir, yani ürünün Sökülmesinden önce parmak çarkı 
üzerinden çekme kuvveti çıkarılmalı ve dikiş malzemesi sütür tutucusundan ayrılmalıdır.

Sütür tutucusunun yuvaya tamamen yerleştirildiğinden emin olun, böylece kilitleme cıvatası düzgün bir şekilde 
sabitlenebilir. 

Acil tahliye tutucusundaki sütür tutucunun sıkıca oturduğunu, orta kuvvetle aşağı doğru çekerek kontrol edin. Sütür 
tutucusu çekimden ayrılmamalıdır.

Sütür tutucusu her zaman hastanın yüzeyine yatay olarak yönlendirilmelidir. 

fasciotens®Hernia şimdi kullanıma hazır.

Montaj ve hizalama
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Preload çekiş kontrolörü

Fasyal çekme prensibi, yatay ve dikey çekişin bir kombinasyonuna dayanır. Yatay çekiş için, sütür tutucusunu mümkün 
olduğunca hastaya yakın bir şekilde hizalamak önemlidir.

1. Sütür tutucu ve hasta arasındaki mesafeyi değerlendirin. Sütür tutucusu, yarayla doğrudan temastan kaçınarak hastaya 
mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır. Gerekirse, fasciotens®Carrier'daki çapraz çubuğun yüksekliği yeniden 
ayarlanmalıdır. Bunun için fascioten'in kullanım talimatlarına dikkat edin fasciotens®Carrier.

Montaj ve hizalama

Tüm sütürler sütür tutucusundaki çekme üzerine kenetlenmediği sürece, ön gerdirme serbest bırakılmamalıdır. 
Tüm çekme sütürleri takıldıktan sonra manuel ön Gerdirmenin dikkatli bir şekilde gevşetilmesi önemlidir.

Sütür tutucusu asla yara yüzeyi veya hastanın 
organlarıyla temas etmemelidir var.

2. Şimdi, parmak çarkını manuel olarak aşağı bastırıp basılı tutarak çekiş kontrol cihazını yaklaşık 14 kg'lık bir ön yüke 
getirin.

3. Tüm 12 çekme sütürünü sıkıştırdıktan sonra, manuel olarak uygulanan ön gerdirme dikkatlice serbest bırakılmalıdır.
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Dikiş malzemesinin sütür tutucusuna takılması ve gevşetilmesi

Karın duvarına / fasyaya uygulanan sütürler, sütür tutucusunda aşağıdaki gibi sabitlenebilir.

1. Karşı taraftaki çekme sütürlerini yukarıya ve gergi kelepçesinin açık yuvasına doğru yönlendirin.

2. Sıkma kelepçesini kapatın, kelepçenin ortasına basarak. 

3. Daha önce fasya üzerine uygulanan tüm sütürler için adım 1 ve 2’yi toplam on iki kez gerçekleştirin 

Sütürlerin her zaman dışarıdan Hipomochlion üzerinden sıkıştırma kelepçelerine yönlendirilmesine dikkat 
edilmelidir.

Montaj ve hizalama
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4.  Münferit sütürleri tekrar çekerek tüm sütürleri benzer bir temel gerilime getirin. 

gerilmemiş 
sütür

gerilmiş 
sütür

Çekme aşamasında, karın organlarının ve deri altı dokusunun birkaç ıslak bezler korunmalıdır.

Montaj ve hizalama
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 Sütür tutucusunu kusurun üzerinde en iyi şekilde dengelemek için ilk önce dört köşe sütürünü benzer gerginliğe 
getirmeniz önerilir.

 Çekiş sırasındaki mesafe kazancı, örneğin kelepçeler kullanılarak sütürlerin ilk işaretlenmesi ile 
görselleştirilebilir.

Tüm uygulama boyunca fasciotens® dikişlerin ve bağırsakların görsel olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Gerekirse, sütürlerin ayarlanması veya değiştirilmesi gerekir, böylece yaralanma olmaz.

Montaj ve hizalama
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Çekme kuvvetinin ayarlanması

Çekme kuvvetinin ayarlanması

Çekme kuvveti traction Controller yardımıyla ayarlanır. 20 kg'a kadar çekme kuvvetleri uygulanabilir. 

Çekme kuvvetini ayarlamadan önce, karın organlarının ve deri altı dokularının birkaç ıslak bezler korunmalıdır.

Karın organlarının karın duvarına yapışması hariç tutulmalıdır. Aksi takdirde, karın duvarındaki çekme nedeniyle 
yapışık organlarda yırtılma meydana gelebilir.

Çekme kuvveti ayarının başlangıcında, siyah parmak çarkı daima uç kapağına kadar döndürülmelidir. 

Ayarlanan çekme kuvveti, gömülü bir Ölçekleme ile izlenebilir. 

Çekme kuvvetinin ayarlanması siyah parmak çarkı ile yapılır. Çekme kuvvetini arttırmak için parmak çarkını saat yönünde 
çevirin. Çekme kuvvetini azaltmak için, parmak çarkını buna göre saat yönünün tersine çevirin.
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Çekme kuvvetinin ayarlanması

Karın duvarı / fasya dikey diyagonal çekme ile gerginliğe getirilir. fasciotens®Hernia ile gerginlik fasya veya karın duvarına eşit 
ve kontrollü sütürler aracılığıyla dağıtılır ve yaklaşık 30 dakika boyunca devam etmelidir. 

Traction controller üzerindeki gerilim düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır. 

Münferit sütürlerin daha hızlı gerilmesine neden olabilir, bu da münferit sütürlerin yeniden gerilmesini gerekli kılar. Her 2 
dakikada bir tek sütürler yeterli gerginlik için kontrol edilmeli ve gerekirse tekrar çekilmelidir.

Tedavi süresi  
yaklaşık 30 dakika

 Tedavi sırasında, çekme kuvvetini azaltmak için karın duvarını / fasyayı gererek ölçeğe göre okuyabileceğiniz şeyler. 
Çekme kuvvetini ayarlamak için parmak çarkını yukarıda açıklandığı gibi kullanın.
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Acil durumlarda demontaj

Acil tahliye işlemi sırasında, sütür tutucusunun tek elle kuvvetli bir şekilde hastaya tehlikeli bir şekilde düşmesini 
önlemek için sabitlenmesi gerekir! Bunu yapmak için ideal olarak sütür tutucuyu alttan veya sütür tutucunun orta 
çubuğundan tutmalısınız!

Acil durumlarda demontaj

Hastayı aşağıdaki yollardan birine göre üründen ayırın.

Sütür tutucusunu gevşetin 

1. Sütür tutucusunu bir elinizle sıkıca sabitleyin ve düşmesini önleyin.
2. Kırmızı kilitleme cıvatasını çekin ve onu 90° çevir. 
3. Artık sütürler çözülüyor ve aşağı doğru kaldırılabilir.

Ardından, ürünü yana doğru çevirin, böylece merkezi tutucudaki kelepçeyi açarak ve çapraz çubuğu döndürerek uygun ön-
lemleri almanızı engellemez.
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Acil durumlarda demontaj/ imha etme

Dikiş malzemesini kelepçelerden çıkarma 

1. Çekme kuvvetini azaltın 10 kg'ın altındaki döner mekanizma ile. 
2.  Sütür montajındaki gergi kelepçesini açın, kelepçenin çıkıntılı kısmına bastırarak.
3. Sütürü çıkarın kelepçeden.
4. Bu işlemi toplam on iki kez yapın.

Tek tek sütürleri çıkarırken, önceden ayarlanan çekme kuvvetinin azaltılmasına dikkat edilmelidir, çünkü tek 
sütürler çözüldükten sonra seçilen çekme kuvveti kalan birkaç tek sütüre dağıtılır ve böylece tek sütürlerin aşırı 
gerilmesine neden olabilir. Bu doku hasarına neden olabilir.

fasciotens®Hernia’nın atılması

fasciotens®Hernia sadece tek kullanım içindir ve bu nedenle yeniden sterilizasyon ve yeniden işleme için uygun değildir. 
Hasta için uygun bir tehlike oluşturan bulaşıcı materyalin kalması, yeniden işleme sırasında göz ardı edilemez. Bu nedenle 
üretici, tekrar kullanıldığında tıbbi cihazın performansını ve güvenliğini garanti edemez.

Tek kullanımdan sonra, ürün hastane çöpüne atılmalıdır.
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Garanti / Destek

Garanti

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

Ürünün yeniden işlenmesi ve yeniden sterilizasyonu ve daha sonra yeniden kullanılması fasciotens®Hernia. Bu du-
rumda, Olası Garanti ve sorumluluk sona erer fasciotens GmbH.

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 
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.

"Üretim lot numarası, parti" 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.

"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 0044


