
تعليمات ا�ستخدام DAMAESTER

AR

 التعقيم :

. � يثل�� خيوط داماإس�� معقمة بواسطة أوكسيد ا��

التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.

� تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

� تستخدم المنتج إذا كان الغ�ف مفتوح او تالف.

تخلص من الخيوط المفتوحة غ�� المستخدمة.

التخزين :

ة و يو£ ان تكون الظروف  أبقي المنتج بعيدا عن الرطوبة و الحرارة المبا¥¤

التخزينية تحت 25 درجة مئوية, � تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الص�حية

الرموز المستخدمة ع� المنتج

داماإس�� :

 بو�³ إيس�� 

 خيط مط¶� ، مضفور

خيوط جراحية غ�� ممتصة ومعقمة

الوصف :

فتا�ت � ت��  خيوط داماإس�� هي خيوط جراحية صنعية غ�� ممتصة ومعقمة، مكونة من الياف رقيقة من البو�³ ايثل��

)، هي خيوط مضفورة، مطلية بالسيلكون، مصبوغة أو غ�� مصبوغة (بو�³ إيس��

داماإس�� تملك خصائص قوة ممتازة، وطليت بالسيلكون لتوف�� استخدام و نعومة أسهل وأفضل

 (U.S.P)  �¾داماإس�� رابيد يتوافق مع متطلبات دستور ا�دوية ا�¿مري 

 و توجيهات المفوضية ا�¿وروبية الخاصة با�¿جهزة الطبية 

 دواعي ا�ستعمال :

� ذلك الجراحات العينية
�Ä عمليات تقارب وربط ا�نسجة العامة الرخوة، بما �

�Ä خيوط داماإس�� يمكن استخدامها 

� يمتلكها داماإس�� بما فيها ا�حتفاظ الدائم لقوة
�Æوجراحات القلب وا�¿وعية الدموية، نتيجة للخواص الفريدة ال 

� عمليات شد الوجه التجميلية
�Äكيبات الدائمة والمؤقتة مثل زراعة ا�¿طراف الصناعية و � ال��

�Ä الشد يستخدم

موانع ا�ستعمال : 

غ�� معروفة 

تحذيرات :

جراءات الجراحية وتقنياتها المتعلقة بالخيوط الغ�� قابلة � بأن يكونوا ع¶ دراية با��  ينصح المستخدم��

 ل�متصاص قبل توظيف خيوط داماإس�� من اجل اغ�ق الجروح، كما ان خطر تفزر الجرح قد يتفاوت حسب

مادة الخيوط المستخدمة وطبيعة النسيج

ة طويلة مع المحاليل الملحية مثل تلك المحاليل ينصح  كما هو الحال مع ا�جسام الغريبة، تماس الخيوط لف��

باتباع الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة ع¶ الجروح الملوثة أو المصابة

-تجاهل المنتجات ذات الغ�ف المفتوح أو التالف و� تستخدمها

-� تستخدم المنتج ا� مرة واحدة

� تقوم بإعادة تعقيم المنتج

ا�حتياطات (تداب�� الس�مة ) 

ه من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند ا�ستخدام  تجنب  عند التعامل مع هذا المنتج أو غ��

السحق أو تلف دمج ا�برة مع الخيط عند تطبيق ا�¿دوات الجراحية مثل الملقط أو حامل ا�بر

� العقد
�Ä مزايا ا�ستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية المقبولة � � تمت معالجتها من أجل تحس��

�Æخيوط  ، ال 

ة الجراح Ôالمسطحة والدائرية مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخ�

استخدام ربطات إضافية قد يكون مناسبا عند تشكيل عقدة بخيوط البو�³ إيس�� المطلية

برة، يتم قبض ا�برة من ثلث ا³ نصف المسافة من نهاية  لتجنب تلف رؤوس ا�بر او منطقة دمج الخيط با��

 منطقة اتصال ا�برة بالخيط ح�Æ رأس ا�برة. إعادة تشكيل ا�برة قد يسبب بخسارة قوتها وتصبح أقل مقاومة

Øوالك �
�Æللث

� توخي الحذر عند التعامل مع ا�بر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غ�� مقصود بها يجب ع¶ المستخدم��

� حاوية ا�¿دوات الحادة
�Ä تخلص من ا�بر المستخدمة

ايدة � تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او م��

� تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء ص�حيته

ات الجانبية : التأث��

� يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفزر الجروح، حد منخفض من رد فعل
�Æات الضارة ال  التأث��

ة طويلة مع المحاليل � القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لف��
�Ä Ûحاد ل�¿نسجة، تشكل ح � ÔÝالتها 

� موضع الجرح, شأنه شأن جميع ا�جسام الغريبة يمكن
�Ä الملحية مثل البول و الصفراء و تهيج موضعي مؤقت 

ان يعزز من وجود عدوى  انتانية

 ا�بر المنكØة قد تؤدي ا³ عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة، الوخزات غ��

المقصودة مع ا�بر الملوثة قد يؤدي ا³ انتقال مسببات ا�مراض المنقولة بالدم

EEC/ 42/93

  Ph. Eur. � ÔÝودستور ا�دوية ا�¿ورو

� يعاد أستخدامه تاريخ التصنيع

منتج معقم بواسطةتاريخ انتهاء الص�حية
� أكسيد ا�يتل��

� يعاد تعقيمه لمرة ثانيةرقم الدفعة

تجنب الرطوبة

تجنب اشعة الشمس
ة المبا¥¤

اقرأ التعليمات قبل
ا�ستخدام

حدود درجة الحرارة

� يستخدم اذا كان الغ�ف
مفتوح او تالف

اسم المصنع

GM D GROUP M EDİKAL SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ

IKITELLI OSB MAH. ISDOK 
SOSYAL TESIS 2 SK. B BLOK 1 B
7 BASAKSEHIR/ ISTANBUL
İnfo@gmdgroup.com.tr
www.gmdgroup.com.tr
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