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DAO PHẪU THUẬT NHÃN KHOA
Chủng loại

STT

Mã sản phẩm

1.

15 deg. Ophthalmic Knife

8065921501

2.

20 ga.V-Lance - FullHandle

8065912001

3.

23 ga. MVR Blade Vit Ret Handle

8065912301

4.

25 ga. MVR Blade Vit Ret Handle

8065912501

5.

Straight Satin Crescent Knife

8065990001

6.

Bevel Up Satin Crescent Knife

8065990002

7.

ClearCut Dual Bevel 1.0mm Angled Sideport Knife

8065921540

8.

ClearCut Dual Bevel 1.5mm Angled Sideport Knife

8065921542

9.

ClearCut Dual Bevel 3.0 mm Angled Slit Knife
ClearCut HP2 Dual Bevel 2.2 Angled Slit Knife for
Intrepid MicroCoaxial System
ClearCut HP2 Dual Bevel 2.4 Angled Slit Knife for
lntrepid MicroCoaxial System

8065993047

12.

ClearCut HP2 Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife

8065982665

13.
14.
15.
16.
17.

ClearCut HP2 Dual Bevel 2.8 mm Angled Slit Knife
2.6mm Clearcut Angled Satinslit Knife
Clearcut Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife
Clearcut HP Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife
Clearcut Dual Bevel 2.75 mm Angled Slit Knife

8065982865
8065992645
8065992647
8065992648
8065992747

10.
11.

8065982265
8065982465

Mô tả:
Dao phẫu thuật nhãn khoa là dụng cụ phẫu thuật dùng trong nhãn khoa, vô trùng, chỉ sử dụng một
lần, được sử dụng bởi bác sĩ phẫu thuật để tạo ra các vết rạch trong quá trình phẫu thuật mắt.
Dao phẫu thuật của Alcon làm bằng thép không gỉ và có các biến thể là vị trí lưỡi cắt, thiết kế mũi
dao, được gắn vào một tay cầm.
Tất cả các loại dao đều là thiết bị sử dụng một lần, được đóng gói trong bao bì và được tiệt trùng
hoàn toàn.
Mục đích sử dụng:
Dao phẫu thuật nhãn khoa được thiết kế để sử dụng bởi các bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa có kĩ năng
và đã được đào tạo về quy trình phẫu thuật.
Chỉ định:
Dùng trong nhãn khoa bởi bác sĩ phẫu thuật để tạo ra các vết rạch trong quá trình phẫu thuật mắt.

Hướng dẫn sử dụng:
Dùng trong phẫu thuật nhãn khoa.
Chỉ sử dụng một lần. Không được tái sử dụng.
Không có hướng dẫn sử dụng cụ thể. Dao phẫu thuật chỉ được sử dụng bởi các chuyên gia y tế có
kĩ năng và đã được đào tạo về quy trình phẫu thuật.
Không sử dụng khi bao bì không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu không đảm bảo vô trùng.
Chống chỉ định:
Chưa có chống chỉ định với sản phẩm này.
Cảnh báo và thận trọng:
Dao mổ chỉ được sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
Người dùng phải được đào tạo về việc sử dụng dao mổ phù hợp.
Không sử dụng khi bao bì không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu không đảm bảo vô trùng.
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:
Tỉ lệ các tác dụng bất lợi gặp phải rất thấp. Các tác dụng bất lợi đã được báo cáo: các sự cố hỗn hợp
liên quan đến mắt, tổn thương mắt, bong màng Descemet giác mạc, tổn thương mô mắt/giác mạc,
người dùng bị thương, hội chứng nhiễm độc tiền phòng, viêm mủ nội nhãn, vụn kim loại hoặc dị
vật, biến chứng do phẫu thuật, rò rỉ vết thương, phòi kẹt mống mắt.
Báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng:
Bất kì biến cố bất lợi nghiêm trọng nào có thể được coi là liên quan đến thiết bị cần phải được báo
cáo cho Alcon Laboratories, Inc.:
Bằng điện thoại:
Quốc tế - liên hệ văn phòng bán hàng tại địa phương
Tại Mỹ - gọi 1 (800) 757-9780
Bằng thư điện tử:
Tại Việt Nam: apac.complaint@Alcon.com
Tại Châu Âu: qa.complaints@alcon.com
Trang thông tin điện tử:
http://www.alcon.com/contact-us/
Mỗi thiết bị được nhận dạng bằng một số lô dùng để truy vết, vui lòng cung cấp thông tin số lô cho
Alcon khi báo cáo.
Bảo hành:
Không áp dụng do sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Bảo quản:
Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Hạn dùng:
Ngày hết hạn xem kí hiệu

được ghi ở mặt ngoài bao bì. Không sử dụng sau ngày hết hạn.

Sản xuất tại Mỹ bởi:
Alcon research, LLC
714 Columbia Ave.,
Sinking Spring, PA 19608, Mỹ.
Chủ sở hữu sản phẩm:
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134, Mỹ.
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