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1. Termékjellemzők, alkalmazási terület 

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezető az intravazális vérbesugárzáshoz 

használandó a Lágy-Lézer segítségével. Ezzel sugározzák be a páciensek vérét az alkari 

 vénában a lézerfénnyel.

 

 

       Tű védősapkával                      Pillangó                   Fényvezető               Dugós csatlakozó 

 

2. Figyelmeztetések és óvintézkedések 

Haemo-Laser®A  Egyszer használatos Fényvezető alkalmazása csak ebben a használati 

utasításban leírtak szerint használható. 

Haemo-Laser®A vérbesugárzás a  segítségével egy invazív terápiaforma, és csak megfelelően 

szakképzett személy végezheti. 

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezető egy steril egyedi készítmény. Ezért az 

Egyszer használatos Fényvezetőt csak egyszer egy páciensnél lehet felhasználni és ezután el 

Haemo-Laser® kell dobni. A Egyszer használatos Fényvezetőt nem szabad újra felhasználni, 

és a leszállítandó kimenő teljesítményben eltéréshez vezethet. Azok a termékek, amelyek 

tartóssági ideje már lejárt, többé ne használja! 

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezető rendeltetés szerinti felhasználása a 

pácienseknél meghatározott (< 60 Perc). Ezért az Egyszer használatos Fényvezetőt minden 

kezelés után el kell távolítani. 

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezető steril csomagolását csak közvetlenül 

Haemo-Laser® felhasználás előtt szabad kinyitni. A Egyszer használatos Fényvezetőt sérült 

csomagolás esetén nem szabad tovább felhasználni. 



A kanül fém részét a behelyezés előtt nem szabad megérinteni. A Fényvezetőt ne húzza ki 

teljesen a kanülből és ne érjen hozzá.  

Behelyezés előtt lazítsa meg a kanülön a pillangót és kb. 1 cm-t húzza vissza. Ezzel 

elkerülhető egy lehetséges fájdalmas beszúrás a fenti fényvezető tűhegyén.  

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezetőt a terápia alatt ne válassza el a páciens 

adaptertől. Ezáltal a káros lézersugár nem kerül ki a páciens adapterből. A lézer készülék csak 

a behelyezett Egyszer használatos Fényvezetőnél a páciens adapteren aktiválódik.  

Haemo-Laser® A szúrás helyét a Egyszer használatos Fényvezető eltávolítása után 

megfelelően kell ellátni (Nyomó- illetve ragasztó kötés). 

3. Felhasználás 

Haemo-Laser® A szúrás helyét fertőtlenítjük, a Egyszer használatos Fényvezetőt kivesszük a 

steril csomagolásból és a tűről levesszük a védősapkát. A kanül behelyezése előtt meglazítjuk 

a pillangót, és a pillangót a fényvezetővel kb. 1 cm-rel a kanülben visszahúzzuk.  

A kanült a vénába szúrjuk, ezt követően a pillangót és a kanült újra összedugjuk. Ugyanakkor 

Haemo-Laser® figyeljünk oda a jól illesztett csatlakozásra. A Egyszer használatos Fényvezetőt 

rögzíteni kell a pácienshez egy rögzítő tapasszal. 

Haemo-Laser® A Egyszer használatos Fényvezető dugós csatlakozóját a páciens adapterhez 

kell rögzíteni. Méghozzá ügyelve a biztonságos összekapcsolásra a páciens adapterben. 

A páciens adapterrel, valamint a terápiás készülékkel való kezeléshez a mindenkori 

használati utasítást be kell tartani. 

Az Egyszer használatos Fényvezetőt a terápia végeztével leválasztjuk a páciens adapterről és 

a rögzítő tapaszt is levesszük. Ezután eltávolítjuk az Egyszer használatos Fényvezetőt és a 

beszúrás helyét szakszerűen ellátjuk (Nyomó-, illetve ragasztó kötés). A védőkupakot 

visszatesszük a tűre és Haemo-Laser® Egyszer használatos Fényvezetőt a szemétbe dobjuk. 

4. Kombinálhatóság más orvosi eszközökkel 

Haemo-Laser®A  Egyszer használatos Fényvezető biztonságos felhasználása érdekében csak a 

Haemo-Laser® Heltschl Medizintechnik Páciens adapterével szabad kombinálni. Bármely 

egyéb felhasználás, vagy kombináció az orvosi eszközökkel harmadik fél számára nem 

engedélyezett. 

5. További információk 

Információk a javallatokhoz, ellenjavallatokhoz, továbbá a lézersugár leadás részleteihez és 

óvintézkedéseihez a páciens adapter használati utasításában szerepelnek. 

 



6. Forgalmazó: 

Premium Health Concepts Kft. 

9400 Sopron, Verő J. u. 1. 

Tel. +36-30/229-2196 

Fax: +36-99/514-695 

office@premiumhealth.hu 

 

 

7. Szimbólumok 

 

CE-jelölés 93/42/EGK irányelv 

Gyártási tételszám 

Felhasználhatóság 

Gyártó 

Besugárzás által sterilizálva 

Használati utasítást figyelembe venni 

Nem újrahasználható 

Sérült steril csomagolás esetén nem használható fel 
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