
Instrucțiuni de utilizare

BZ0210A  REV: C.0        2022-3-08Cablu Adaptor al Sondei de Temperatură
Nesteril ● Reutilizabi

Model: vedeți eticheta.
Compatibilitate: vedeți eticheta. 
Specificații
Temperatură Limită:Funcționare: +5°C până la +40°C; Depozitare/Transport: -20°C până la +55°C
Limitarea umidității (funcționare/depozitare/transport): 0～95% fără condensare
Limitarea presiunii atmosferice (Funcționare/Depozitare/Transport): 86kPa～106kPa

Instrucțiuni de utilizare
Cablul face legătura între sonda de temperatură plasată pe pacient și dispozitivul de monitorizare a pacientului. Reprezintă o parte importantă a 
circuitului aplicat pacientului.

Instalare
Pentru a conecta corect cablul, procedați după cum urmează;
(Consultați și instrucțiunile de utilizare a dispozitivului medical electronic în cauză)

         AVERTIZARE
●Acest produs este un accesoriu al Sondelor de Temperatură. 
●Toate accesoriile senzorilor conectați la pacient, inclusiv sondele de temperatură, fac obiectul unor erori de citire, încălzire localizată și posibile 
deteriorări din cauza interferenței surselor de energiei de radiofrecvență (RF) de înaltă densitate. Echipamentele electrochirurgicale (ESU) reprezintă o 
astfel de sursă. Curentul capacitiv cuplat poate forma un circuit de împământare prin cablul sondei și instrumentele aferente, putând duce la cauzarea 
de arsuri pacientului.
●NU aplicați aceste sonde de temperatură pacienților care sunt supuși procedurilor de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).
●Folosiți întotdeauna cu atenție atunci când aplicați, introduceți sau scoateți o sondă de temperatură de la un pacient.
●Cablul de conectare poate fi curățat și dezinfectat (consultați următoarea procedură), dar nu poate fi sterilizat sau autoclavizat. Deoarece aceste 
proceduri vor deteriora cablul.
●Nu scufundați în lichide niciunul dintre capetele cablului de conectare.
●Înainte de utilizare, verificați și asigurați-vă întotdeauna că cablul de conectare nu este deteriorat sau uzat. Vă rugăm să aruncați la timp cablurile 
deteriorate sau uzate.
●Conectorul de la un capăt al cablului poate fi introdus doar în portul corespunzător al monitorului. Nu conectați niciodată conectorul la o sursă de 
alimentare sau cablul se va deteriora.
●Nu sterilizați prin iradiere sau abur.

Îngrijire, Curățare și Dezinfectare
Curățați cablul de conectare cu apă caldă și săpun.
Dezinfectarea cablului (conform studiului Laboratorului ANIOS - nr. de referință 6416.94 / -387)
1.Curățați cablul cu o soluție din detergent slab, o soluție de sare (1%) sau una dintre următoarele soluții:
-- Wofasept             -- Cidex (pur)          -- Sporicidin (1 : 16)
-- Cetilcid (1 : 63)    -- Mucasol (3%)      -- Buraton (pur)
-- Alcool (70%)        -- Alconox (1 : 84)   -- Sagrotan 
(Evitați scufundarea cablului în oricare dintre soluțiile de folosite pentru curățare)
2.Clătiți cablul cu apă. Ștergeți-l cu o cârpă uscată și lăsați-l să se usuce complet.

Eliminare
          Deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale aplicabile și 
          nu împreună cu deșeurile menajere.
Dacă aveți întrebări cu privire la oricare dintre aceste informații, contactați reprezentantul local.
Notă: * Toate mărcile înregistrate și stilul mărcii menționate în aceste informații aparțin întotdeauna deținătorului de drept.

Atenție: Legea federală (S.U.A.) 
limitează vânzarea acestui dispozitiv 
de către sau la comanda unui medic.
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