Hướng dẫn sử dụng
Dụng cụ kim tiêm cổn ứng,kim đánh dấu u vú và ống dẫn kim (theo danh mục đính kèm khi
lưu hành)
1. Hướng dẫn sử dụng:
Dụng cụ này được sử dụng bởi bác sĩ được đào tạo và có kinh nghiệm trong chẩn đoán và can thiệp

2. Mục đích sử dụng:
Dùng để lấy sinh thiết và Sử dụng cho kỹ thuật phong bế thần kinh, kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối
diệt hạch thân tạng để điều trị giảm đau ung thư, u bạch mạch.
3. Chỉ định: Không có
4. Chống chỉ định: Không có
5. Cảnh báo:

 Dụng cụ này được sử dụng bởi bác sĩ
 Những chỉ định không có nghĩa để xác định hoặc gợi ý y thuật hoặc kỹ thuật phẫu thuật. y sĩ chịu trách
nhiệm về thủ tục và kỹ thuật chính xác để sử dụng dụng cụ này.
 Kiểm tra nếu bao bì không còn nguyên vẹn thì không được sử dụng dụng cụ
 Kiểm tra hạn sử dụng và size sản phẩm
 Sau khi sử dụng được xử lý như chất thải bị nhiễm bệnh
 Bảo quản lạnh và khô ráo, tránh ánh sáng
 Bảo đảm vô trùng và toàn vẹn nếu có quy định về điều kiện
 Nếu đóng gói bị mở, dụng cụ cần được tiệt trùng
 Dung cụ được vô trùng, không gây sốt, dùng 1 lần
 Chỉ sử dụng trong bệnh viện và nơi vô trùng

6. Các biện pháp phòng ngừa về điều kiện và bảo trì
- Luôn kiểm tra tình trạng của vật tư trước khi sử dụng.
- Bảo quản tốt trong nhiệt thích hợp
- Tránh ánh nắng và nhiệt độ cao sẽ làm hư hỏng vật tư
- Hiểu các lưu ý đối với sản phẩm ghi trên tem nhãn
Đơn vị xin đăng ký lưu hành

