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Egyszer használatos

Infab Corporation
1040 Avenida Acaso
Camarillo, CA 93012
E-mail info@infabcorp.com
Telefon: 805-987-5255
Fax: 805-482-8424

Ne használja, ha a termék vagy 
annak csomagolása sérült.

2 STERILE   EO

CE tanúsítás
A D modul és a CE típusvizsgálati tanúsítás az (EU) 2016/425 rendelet alapján kiadva a 
0338 számú BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14 (Wheel ForgeWay Trafford Park, 
Manchester M17 EH, United Kingdom) bejelentett szervezet által.

FIGYELMEZTETÉS
A termék steril, kivéve, ha a csomagolását kinyitották vagy megrongálták. Felhasználandó
a rutin sugárvédelmi eszközök kiegészítéseként, de nem azok helyett.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi címen: 
www.infabcorp.com

Olvassa el a használati utasítást:

1. Távolítsa el a textilt / pajzsot a tasakból a sterilitás 
megsértése nélkül.

2. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre. 

3. Helyezze az ablakot a kívánt területre és / vagy a 
megtekinteni kívánt területre. 

4. Igazítsa a sugárnyalábot az ablak méretéhez (ha azon 
keresztül kíván vizsgálni egy adott területet).

5. Ne tartsa a textilt / pajzsot a direkt sugárzás útjába.

6. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre úgy, hogy azzal
a sugárnyaláb és az orvos vagy az asszisztens között
maximalizálja a biztonságos terület nagyságát.

7. Rögzítse a textilt / pajzsot a páciensen a megfelelő 
pozícióban (a textil / pajzs ragasztócsíkjának 
használatával). Ne ragassza közvetlenül a páciens bőrére.

Egyszer használatos 
pajzsok & textilek

ScatterArmorEP Shield
SA-EPS, SA-EPS-CS

Infraclavicularis behatolás:
Pacemaker beültetés és egyéb 
infraclavicularis beavatkozások

Cikkszám Leírás

SA-EPS S catter ArmorEP S hield, Nedvszívó,Félkör 
alakú kivágással , Dobozban
15 db/doboz

SA-EPS-CS S catter ArmorEP S hield, Nedvszívó,Félkör 
alakú kivágással , Csomagban
45 db/csomag

Méretek 30,4 cm x 43,1 cm
Ablak: 8,9 cm x 3,8 cm

Sugárgyengítés Nagyobb mint 92% 90 kVp-nél

Védelem Nagyobb mint 0.25mm L E

Maganyag KIARMOR Bi-L ayer ólommentes

Importőr és forgalmazó:
NextGenMed Hungary Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.
E-mail: sales@nextgenmed.hu
www.nextgenmed.hu
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