Kort bruksanvisning
MICROLINE SURGICAL clipstång M/L-10
A
B
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Innehåll:
1. Clipstång M/L10 1002 (A)
2. Ett löstagbart ytterrör av
rostfritt stål (B)
3. Ett sterilt clipsmagasin för
engångsbruk, tillhörande M/
L-10 (C)
4. Rengöringsadapter (D)

D

Laddning av M/L-10:
1. Öppna den sterila påsen och ta ut clipsmagasinet (C). Håll i
clipsmagasinet på den orange delen och undvik att ta på
clipsen..
2. Håll clipstångens käftar (A) riktade neråt. Kläm ihop
handtaget/ avtryckaren (A) fullständigt. Rikta in pilen på
clipsmagasinet mot handstyckets pil och för ner hela
clipsmagasinet (C) i botten på clipstången.
3. Släpp avtryckaren på handtaget. Nu är clipstången laddad
automatiskt med ett clips.
Observera att de två sista clipsen i clipsmagasinet är
blåfärgade.
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Särtagning av M/L-10:
1. Håll clipstången (A) med käften riktad neråt. Kläm ihop handtaget/ avtryckaren (A) fullständigt. Fäst clipset i ex drapering.
HÅLL FORTSATT HANDTAGET IHOPTRYCKT. Dra ur clipsmagasinet (C) ur clipstången, . Släpp avtryckaren med spetsen
fortfarande riktad nedåt.
2. Avlägsna ytterröret (B) genom att hålla i röret och skruva det medurs och håll samtidigt emot på den roterande knappen/
vredet. Kläm ihop handstyckets (A) avtryckare fullständig så att käftarna stängs medan röret förs av tången. Släpp
avtryckaren.
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Rengöring av M/L-10:
1. Fäst en gummislang till diskrengöringsadaptern och för sedan in diskrengöringsadaptern i
clipstångens ände. Tillslut gummislangen i avsedd plats i diskmaskinen, för genomspolning av
instrumentet. Tången är dock validerad för rengöring utan adapter.
2. Placera clipstången (A) i ett diskgaller där tången kan ligga stilla och inte kommer i kontakt med
andra instrument eller käftarna skadas .
3. Sätt ytterröret (B) för genomspolning i diskmaskinen.
4. Maskindiskas med enzymdiskmedel eller liknande diskmedel med neutralt PH-värde.
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Oljning, hopsättning och sterilisering av M/L-10:
1. Inspektera clipstången (A) och röret (B) från ev. skador och se till att det är
torrt och rent .
2. Kläm ihop clipstångens avtryckare (A) och för samtidigt röret (B) över
käftarna. Släpp avtryckaren på handtaget. Skruva fast röret genom att vrida
det motsols och samtidigt hålla emot på den roterande knappen/vredet.
3. Använd ett tomt (C) clipsmagasin (ta bort den svarta stegen
i magasinet) och lägg en droppe smörjmedel (vattenbaserat) längst ut på
magasinet (oljestickan), på den platta sidan. Rikta in pilen på clipsmagasinet
mot handstyckets pil och för ner magasinet i botten på clipstången. Dra ut
magasinet ur clipstången igen. Lägg även en droppe olja i käftarna
(A) och kläm ihop handstyckets avtryckare, några gånger. Torka av vid
behov. Till sist, lägg även en droppe smörjmedel vid knappen/vredet och
rotera runt den.
4. Clipstången steriliseras hopsatt men ej åtskruvad. Slå in eller
packa M/L-10 på ett sådant sätt att instrumentet skyddas från slag och
stötar. Sätt gärna en extra påse över käften på clipstången. Steriliseras upp
till 134 grader.
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Observera:
1. Var god läs ALLTID bruksanvisningen
som medföljer originalförpackningen
innan användning.
2. Använd INTE instrumentet om någon av
delarna uppvisar tecken på skada vid
inspektion.
3. Avlägsna ALLTID clipsmagasinet innan
rengöring eller sterilisering av
clipstången.
4. Vid laddning och urladdning
av clipsmagasinet, håll ALLTID
clipstången riktad neråt och avlägsna
eventuellt clips från tångens skänklar.
5. Var försiktig så att slag och stötar inte
förstör käften på clipstången.
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