Instrukcja użytkowania wyrobu: KANIULE DERMATOLOGICZNE z dnia 15.03.2021
W przypadku eksportu dopuszcza się wersję tylko w języku angielskim.

`
Instrukcja użytkowania / Instructions for use
Kaniule do aplikacji wypełnień dermatologicznych.
Wyrób do użycia wyłącznie przez odpowiednio
wykwalifikowany personel.
Instrukcja użytkowania
Zdezynfekować skórę w miejscu nakłucia.
Wykonać nakłucie ostrą igłą tego samego lub
większego rozmiaru i niezwłocznie wyjąć ostrą igłę z
zachowaniem należytej ostrożności, tak by nikogo
przypadkowo nie skaleczyć.
Określić miejsce nakłucia na podstawie małej kropli
krwi widocznej po usunięciu igły.
Wprowadzić kaniulę do skóry głębokiej lub warstwy
podskórnej w zależności od rozmiaru kaniuli i rodzaju
wypełnienia.
Wprowadzić kaniulę równolegle do powierzchni
skóry.
Wykorzystać elastyczność kaniuli aby wprowadzać ją
do skóry w różnych kierunkach na pożądaną
głębokość.
Aplikować preparat wycofując igłę owiewając miejsce
aplikacji chłodnym powietrzem.
Powtarzać to samo wprowadzając kaniulę pod
różnymi kątami i w różnych kierunkach aż do
osiągnięcia zamierzonego efektu.
Wyprowadzić kaniulę ze skóry delikatnie.
Po użyciu pozbyć się zarówno kaniuli jak i ostrej igły
w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi
regulacjami.
Ostrzeżenia
Nie używać, jeśli opakowanie jednostkowe jest
uszkodzone.
Produkt jednorazowego użytku - może być użyty
tylko raz i nie może być ponownie sterylizowany.
Kaniule winny być przechowywane w temperaturze
pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Zaleca się używać kaniule w połączeniu ze
strzykawkami luer-lock

Wytwórca:

Cannulae for the application of dermal fillers
Product must only be used by professionally educated
staff.
Instructions for use.
Disinfect the skin at the area of treatment.
Make the initial skin puncture with a sharp needle of
the same gauge or bigger & immediately discard the
sharp needle very carefully to avoid pricking anyone
accidentally.
Spot the entry point that’s made visible by the tiny
blood drop created by the puncture.
Insert the blunt tip cannula into the deep dermis or
sub-q layer, depending on the cannula gauge and the
filler that is injected.
Penetration must be performed perpendicularly to the
surface of the skin.
Use the flexibility of the microcannula to guide it into
the skin tangentially to the length desired.
Inject in a retrograde fashion, fanning the treatment
area.
Keep doing this in different planes and towards
different directions if needed until you achieve the
volumizing effect and skin stimulation desired.
Remove the microcannula from the skin carefully .
After use dispose of the sharp needle and the cannula
in a suitable container which conforms to regulations.

Caution
Do not use if the unit package is damaged.
This is a single-use product to be used once and
cannot be resterilized.
Cannulae should be stored at room temperature, away
from sources of direct heat and damp places.
It is recommended to use cannulas in connection with
luer-lock syringes.
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