Như một phương pháp bổ sung, đóng cửa đường tiêu hóa
IFU-Disposable Hemostasis Clip-E200
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MedicalDevice

Kẹp cầm máu dùng một lần
Hướng dẫn sử dụng
Chứng chỉ MFDS số 19-4841 (Loại Ⅱ)
Kẹp, cấy ghép, cầm máu

Mã sản phẩm

GP-CL-270-16

GP-CL-165-15

GP-CL-195-12

GP-CL-230-16

GP-CL-270-13

GP-CL-165-12

GP-CL-210-16

GP-CL-230-13

GP-CL-270-9

GP-CL-195-16

GP-CL-210-13

GP-CL-230-9

GP-CL-165-16

GP-CL-195-13

GP-CL-210-9

GP-CL-270-15

GP-CL-165-13

GP-CL-195-9

GP-CL-230-15

GP-CL-270-12

GP-CL-165-9

GP-CL-210-15

GP-CL-230-12

GP-CL-195-15

GP-CL-210-12

1. Mụcđíchsửdụng
Thiết bị kẹp được chỉ định để đặt kẹp trong đường Tiêu hóa (GI) với mục đích :
1. Nội soi đánh dấu ,
2. Cầm máu cho :
Tổn thương niêm mạc / Dưới niêm mạc
<3cm
Loét chảy máu
Đọng mạch < 2cm
Polyp có đường kính<1,5cm
Viêm ruột kết
3. Cố định để gắn các ống ăn hỗng tràng vào thành ruột non
4. Như một phương pháp bổ sung, đóng cửa đường tiêu hóa

2. Hướngdẫnsửdụng
1)
Kiểm tra xem gói còn nguyên vẹn hay không. Lấy Hemoclip ra khỏi gói. Xem hình
1.

Sử lý

Tay cầm trượt

Giảm lực Ống lò xo

Vòng thắt chặt

kẹp

Vỏ bọc

Hình 1: Trạng thái ban đầu của Hemoclip sử dụng một lần
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MedicalDevice

Kẹp cầm máu dung một lần
Hướngdẫnsửdụng
2) Nhẹ nhàng kéo lại Tay cầm Trượt, đảm bảo Kẹp ở trạng thái tự khóa, tháo Vỏ bảo vệ. Xem hình 2

Sử lý

Tay cầm trượt Giảm lực

Ống lò xò

Vòng thắt chặt

Kẹp

Vỏ bọc

Hình 2 : Loại bỏ vỏ bọc bảo vệ

3) Đảm bảo Kẹp ở trạng thái tự khóa, cẩn thận đưa thiết bị qua kênh nội soi và dần dần đưa thiết bị về phía
trước từ 2 đến 3 cm. Xem hình 3

Hình 3 : Chèn clip

4) Khi thiết bị đến vị trí mục tiêu, hãy đẩy Tay cầm trượt về phía trước để mở clip. Kẹp mở có thể có một lực
kháng vì nó phải thoát khỏi trạng thái tự khóa. Xem hình 4.

Tay cầm trượt

Kẹp
Hình 4 : Mở clip
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Kẹp cầm máu dùng một lần
Hướngdẫnsửdụng
5) Giữ Vòng giảm căng bằng tay khác, xoay Vòng ngón tay cái để điều chỉnh góc và đảm bảo nó có thể kẹp khăn
giấy. Để có được một vòng quay tốt hơn, hãy di chuyển Vòng trượt ra xa. Xem hình 5.

Vòng ngón
tay cái

Tay cầm trượt Vòng ngón
tay cái

Tay trái

Kẹp

Hình 5: Clip quay

6) Khi hài lòng với vị trí kẹp, đóng kẹp vào khăn giấy bằng cách kéo Tay cầm trượt về phía Vòng ngón tay cái.
Cảm thấy có lực cản trong tay cầm cho thấy clip đã được triển khai. Xem hình 6 & 7.

Kẹp
Tay cầm trượt

Hình 6: Đóng clip

Vòng thắt chặt

Kẹp

Tay cầm trượt

Hình 7 : Triển khai clip

7) Thiết bị có thể được mở lại và định vị lại trước khi triển khai. (lặp lại bước 3 & 4) Lưu ý: Không tiếp tục kéo Tay
cầm trượt trở lại quá sức cản cho đến khi bạn sẵn sàng triển khai clip, nếu không bạn sẽ nghe thấy hoặc cảm thấy
có tiếng tách và bạn không thể mở lại clip.
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Kẹp cầm máu dùng một lần
Hướngdẫnsửdụng
3. Chốngchỉđịnh
·
·
·
·

Không sử dụng thiết bị này khi bạn không thể quan sát hiệu quả cầm máu bằng nội soi.
Kích thước động mạch ≥2mm.
Kích thước đa bội ≥1.5cm.
Kích thước niêm mạc ≥3mm hoặc khuyết tật dưới niêm mạc.

4. Cácbiếnchứngtiềmẩn
1) Sự nhiễm trùng
2) Chảy máu đường tiêu hóa
3) Thủng đường tiêu hóa và các biến chứng khác

5. Cácbiệnphápphòngngừa
1) Không sử dụng nếu gói bị mở hoặc bị hỏng khi nhận được.
2) Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Chọn ống nội soi có kích thước kênh tương thích với thiết bị.
3) Kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng thiết bị này để đảm bảo thiết bị không bị gấp khúc và hư hỏng .
4) KHÔNG sử dụng nếu phát hiện thấy bất thường .
5) Thủ tục nên được thực hiện dưới hình ảnh nội soi trực tiếp.
6) Thiết bị này không thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng khác .
7) Thiết bị này là vô trùng và được thiết kế để sử dụng một lần. Nó phải được tiêu hủy sau khi sử dụng theo đường
dẫn niệu của tổ chức đối với chất thải y tế nguy hiểm sinh học.
8) Thiết bị này phải được sử dụng bởi bác sĩ lâm sàng được đào tạo.
9) Sau khi sử dụng, bỏ sản phẩm và bao bì theo sách chính của bệnh viện, hành chính và / hoặc phủ
phương pháp chính.

5. Bao bì
1) Một thiết bị trên mỗi túi (nhãn sản phẩm trên túi)
2) Mười thiết bị trên mỗi thùng (nhãn sản phẩm trên thùng carton)
3) Một trăm hoặc năm mươi thiết bị trên mỗi hộp bên ngoài (nhãn sản phẩm trên hộp)

6. Lưutrữ
Sau khi đóng gói, thiết bị phải được bảo quản trong môi trường có độ ẩm tương đối nhỏ hơn 80%, nhiệt độ 10 ℃
- 40 ℃

8. Hướng dẫn ghi nhãn

Symbols

Description

Symbols

Description

LOT No.

Don’t Use if PackageBroken

ValidityDate: YYYY MM DD

Do not reuse

Date of manufacture

Refer to Instruction foruse

Manufacturer

Caution:
Read the DocumentsEnclosed

Do not re-sterilize

Sterilized using ethyleneoxide
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