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1. Przeznaczenie

Endoskop jest przeznaczony wy³¹cznie dla wewnêtrznego badania 
i diagnozowania pacjenta.

Proszê nie u¿ywaæ tego produktu do innych celów.

2. Zastosowanie medyczne

Ten produkt ma byæ u¿ywany jedynie w pomieszczeniach medycznych 
wy³¹cznie przez przeszkolonych specjalistów.

3. Instrukcje bezpieczeñstwa

Proszê zwróciæ baczn¹ uwagê na wszystkie instrukcje bezpieczeñstwa 
i symbole ostrzegawcze w tej instrukcji obs³ugi.

4. Symbole ostrzegawcze

UWAGA OSTRZE¯ENIE!

UWAGA:
Symbol uwagi wskazuje, ¿e nale¿y przeczytaæ informacje poprzedzaj¹ce 
u¿ycie endoskopu.

OSTRZE¯ENIE!:
Symbol ostrze¿enia wskazuje na niebezpieczeñstwo niew³aœciwego u¿ycia 
sprzêtu. Zignorowanie ostrze¿enia mo¿e spowodowaæ powa¿ne skaleczenie 
pacjenta i zniszczenie endoskopu.
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5. Korzystanie z instrukcji obs³ugi

Przed u¿yciem tego produktu prosimy przeczytaæ uwa¿nie instrukcjê obs³ugi.
Dostarcza ona niezbêdnych informacji dla niedoœwiadczonych oraz 
doœwiadczonych u¿ytkowników przyrz¹dów endoskopowych.
Prosimy o upewnienie siê, ¿e instrukcja obs³ugi jest przechowywana
w dostêpnym i bezpiecznym miejscu.

6. Spe³nienie wymogów dotycz¹cych aparatury 
medycznej

Wyrób ten spe³nia wymogi dyrektywy unijnej 93/42/EWG
(klasa wyrobu IIa).
Wyroby podlegaj¹ce powy¿szej klasyfikacji musz¹ posiadaæ znak 
bezpieczeñstwa.

0123

7. Opakowanie / zawartoœæ

Opakowanie wykonane z kartonu.
Zawarto w nim nastêpuj¹ce czêœci:

1 Endoskop
1 Adapter do aparatury WOLF numer katalogowy 1014000002
1 Adapter STORZ/OLYMPUS numer katalogowy 1014000006
1 Instrukcje obs³ugi
1 Kapturek ochronny okularu
1 Kapturek ochronny obiektywu
1 Plastykowy p³aszcz ochronny
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8. Terminologia

Okular
Przy³¹cze œwiat³owodu
P³aszcz
Obudowa wziernika

9. Oznaczenia barwne

Kolorowe pierœcienie umieszczone na endoskopie oznaczaj¹:

 0°

30°  25°

 70°

Kierunek obserwacji oznaczony jest dod tkowo na obudowie.

10. Parametry techniczne

Numer modelu zawiera wszystkie dane o parametrach endoskopu.

Dla przyk³adu:
Numer modelu  /         Numer seryjny
HRC  4.0 - 300 - 25 - 70 SN:12345

HRC  cystoskop o du¿ej rozdzielczoœci
4.0  - œrednica zewnêtrzna
300  - d³ugoœæ robocza w milimetrach
25  - k¹t obserwacji w stopniach
70  - k¹t widzenia
SN - numer seryjny

Zielony

Czerwony Czerwony

¯ó³ty

a

Zielony

Czerwony 

¯ó³ty
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11. Akcesoria

Produkt ten jest kompatybilny z akcesoriami powszechnie u¿ywanymi do 
endoskopów (p³aszcz trokaru, œwiat³owód itp.).
Proszê przeczytaæ instrukcjê obs³ugi ka¿dego z akcesoriów.
Adaptery do pod³¹czenia kabla œwiat³owodowego s¹ odkrêcalne.
Dziêki temu endoskop mo¿e byæ wykorzystywany ze œwiat³owodami innych 
producentów.

12. Czyszczenie wstêpne

OSTRZE¯ENIE!

Przed u¿yciem nale¿y usun¹æ ostro¿nie ochronny plastykowy p³aszcz 
i kapturki ochronne.
Przed u¿yciem endoskop i adaptery musz¹ byæ odka¿one i wysterylizowane.

UWAGA

Niebezpieczeñstwo zniszczenia!
Optyka endoskopowi jest urz¹dzeniem precyzyjnym. Ostro¿ne u¿ytkowanie 
jest bardzo wa¿ne dla w³aœciwego funkcjonowania tego produktu. 
Niew³aœciwe u¿ytkowanie (zginanie, upadek na posadzê etc.) mog¹ 
doprowadziæ do zniszczenia produktu.

ACMI

Wolf

Olympus, Storz
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13. Kontrola funkcjonowania przed przyst¹pieniem do 
u¿ytkowania

Przed u¿ytkowaniem nale¿y sprawdziæ funkcjonowanie endoskopu 
i akcesoriów.
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania wyrobu proszê sprawdziæ czy jakoœæ 
obrazu jest w³aœciwa .

14. Przygotowanie do pracy

Przyrz¹d nale¿y umieœciæ w p³aszczu trokara i zabezpieczyæ odpowiednio 
mechanizm zamka. Nastêpnie przy³¹czyæ œwiat³owód do w³aœciwego 
adaptera. Dopiero po wykonaniu powy¿szych czynnoœci mo¿na pod³¹czyæ 
œwiat³owód do Ÿród³a œwiat³a.

15. Przystosowanie do pracy z innymi systemami

Patrz punkt 7 i 11.

16. Operowanie

Wysterylizowany endoskop wprowadzany jest do cia³a pacjenta.
Endoskop mo¿e byæ u¿ywany jedynie przez przeszkolony personel.
Prosimy o przestrzeganie wymogów  technik operacyjnych.

17. Ostrze¿enie

Ciep³o emitowane przez œwiat³o

Podczas u¿ycia tego produktu mo¿e wyst¹piæ gromadzenie ciep³a w wyniku 
emisji œwiat³a. Nastêpuje to w obszarze pod³¹czenia œwiat³owodu do 
endoskopu i obszarze koñca endoskopu, gdzie oœwietlenie nastêpuje 
w stosunkowo niewielkim obszarze.
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Niebezpieczeñstwo dla pacjenta:
Zniszczenie tkanki mo¿e byæ spowodowane przez:

- d³ugotrwa³e operowanie w w¹skich zag³êbieniach
- zbyt bliskie umieszczenie koñca endoskopu wzglêdem tkanki

Inne niebezpieczeñstwa:
- oparzenia spowodowane u pacjenta i operatora
- oparzenia spowodowane zapaleniem siê wyposa¿enia sali 

operacyjnej (materia³y, czêœci plastykowe, etc.)

Œrodki zapobiegawcze:

§ Nale¿y unikaæ d³ugotrwa³ego u¿ycia przy maksymalnym natê¿eniu 
œwiat³a.

§ Natê¿enie oœwietlenia nale¿y ustawiæ na mo¿liwie najni¿szym 
zakresie zapewniaj¹cym dobr¹ widocznoœæ miejsca operowanego.

§ Nale¿y unikaæ zostawiania kabla œwiat³owodowego pod³¹czonego do 
Ÿród³a œwiat³a oraz endoskopu pod³¹czonego do Ÿród³a œwiat³a na 
pod³o¿u z ³atwopalnego materia³u.

§ Nale¿y unikaæ zostawiania œwiat³owodu pod³¹czonego do Ÿród³a 
œwiat³a i koñcówki œwiat³owodu pod³¹czonej do Ÿród³a œwiat³a w 
pobli¿u pacjenta oraz pozostawiania endoskopu w kontakcie z tkank¹ 
operowan¹ przez d³ugi okres czasu.

§ Nale¿y unikaæ kontaktu z przy³¹czem œwiat³owodu oraz dotykania 
koñcówki endoskopu.

§ Przed od³¹czeniem œwiat³owodu od endoskopu nale¿y wy³¹czyæ 
Ÿród³o œwiat³a.

§ Nale¿y obni¿yæ temperaturê endoskopu i kabla po zabiegu poprzez 
stopniowe wystudzenie.
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18. Po u¿ytkowaniu

Oczyszczenie, mycie, sterylizacja.
Po u¿ytkowaniu nale¿y przeprowadziæ pe³ny proces sterylizacji zgodnie ze 
wskazówkami z tej instrukcji u¿ytkowania.

19. Czyszczenie, mycie, sterylizacja 

OSTRZE¯ENIE!

Niebezpieczeñstwo infekcji

Przed pierwszym u¿ytkowaniem i ka¿dym nastêpnym u¿yciem optyki ³¹cznie 
z akcesoriami i adapterami nale¿y bezwzglêdnie przeprowadziæ proces 
czyszczenia i sterylizacji. Niew³aœciwie przeprowadzone procesy sterylizacji 
mog¹ powodowaæ powa¿ne ryzyko infekcji pacjenta  i/lub u¿ytkownika.

Mycie

Prosimy o przestrzeganie nastêpuj¹cych wskazówek:

Przed przyst¹pieniem do sterylizacji od³¹czyæ kabel œwiat³owodowy 
i odkrêciæ adapter(y) kabla œwiat³owodowego.
Adapter(y) nale¿y pod³¹czaæ bezpoœrednio przed zabiegiem.
Przed przykrêceniem adapterów nale¿y sprawdziæ, czy przy³¹cza s¹ 
ca³kowicie wysuszone.

UWAGA

Prosimy o mycie endoskopu indywidualnie i unikanie kontaktu z innymi 
instrumentami.

Nie u¿ywaæ myjek ultradŸwiêkowych 

Ryzyko zniszczenia !!!
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20. Konserwacja

1.     2. 3.

1. Oczyszczamy przyrz¹d z zewn¹trz przy pomocy miêkkiej g¹bki i miêkkiej 
szczotki.
2. Koñcówkê endoskopu czyœcimy przy pomocy wacika bawe³nianego 
zwil¿onego alkoholem izopropylowym (min. 70%).
3. Okienko wziernika czyœcimy przy u¿yciu wacika bawe³nianego 
zwil¿onego alkoholem izopropylowym (min. 70%).

UWAGA:

Œrodek smarny nanosimy jedynie na mechanizmy przy³¹cza.
Œrodek smarny na elementach optycznych wp³ywa na pogorszenie 
widocznoœci.
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21. Sterylizacja

AUTOCLAVE

Produkt ten mo¿e byæ sterylizowany w autoklawie w temperaturze 134°C 
(273F), przy maksymalnym ciœnieniu 2,1 bar.
Nale¿y przestrzegaæ instrukcji u¿ytkowania urz¹dzenia do autoklawowania.
Endoskop nale¿y umieœciæ w odpowiednim pojemniku dla w³aœciwej 
sterylizacji, upewniaj¹c siê, ¿e pojemnik jest zamkniêty.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e pojemnik jest w³aœciwie zamkniêty w opakowaniu 
sterylizacyjnym.

22. Naprawy

Naprawy mog¹ byæ wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane firmy przy 
przestrzeganiu specyfikacji producenta.
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