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Protezki do wszczepów wewnątrzusznych 
Protezka strzemiączka, typ I 

1434   
 

UWAGA! 
Należy przeczytać uważnie ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla użytkownika. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było 

przeczytać ponownie w razie potrzeby. 
Wyrób jałowy, do jednorazowego użytku! Sterylizowany tlenkiem etylenu (EO). 

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania ani po terminie ważności podanym na opakowaniu. Nie resterylizować! 
 
Przeznaczenie 
Protezki są przeznaczone do chirurgicznego leczenia otosklerozy. 
 
Charakterystyka wyrobu 
Protezki są wykonane w całości z politetrafluoroetylenu (PTFE). Składają się z tłoczka i pierścienia leżącego w płaszczyźnie osi wzdłużnej tłoczka, 
naciętego pod katem 45° w stosunku do osi wzdłużnej. Wymiary pierścienia są stałe, natomiast średnica tłoczka może wynosić 0,50 mm, 0,55 mm i 
0,60 mm (odchyłki +0,04/- 0,05). 
 
Wymiary  
Kształt i stałe wymiary protezek przedstawiono na  Rys.1. 

 
Rys. 1  

Sposób stosowania 
Po odcięciu brzegu torebki jałowe pudełko z protezką wyjąć na stolik z narzędziami lub jałową serwetę. Wyjąć protezkę i przygotować do założenia 
na wyrostek długi kowadełka. W tym celu zmierzyć odległość między niszą okienka a wyrostkiem długim kowadełka i przyciąć tłoczek protezki do 
wymaganej długości. Następnie rozszerzyć pierścień protezki za pomocą stożkowego instrumentu mikrochirurgicznego (Rys.2). Po rozszerzeniu 
pierścień przyjmuje kształt litery C, a jego rozwarcie umożliwia wsunięcie protezki na wyrostek kowadełka. Można tego dokonać mikrokleszczykami, 
chwytając pierścień, jak pokazano na Rys. 3, i zwracając uwagę, aby ramiona kleszczyków nie znajdowały się w otworze pierścienia. Uchwycenie 
protezki najlepiej wykonać pod mikroskopem, przy małym powiększeniu. Po założeniu protezki na wyrostek długi kowadełka pierścień należy lekko 
docisnąć mikrokleszczykami na całym obwodzie wyrostka. 

 
                                                                        Rys. 2                                                                                Rys. 3 
Czyszczenie i dezynfekcja 
Wyrób jest jednorazowego użytku. Po usunięciu go z miejsca stosowania lub po samoistnym wypadnięciu wyrób nie nadaje się do dalszego 
użytkowania.  
 
UWAGA! 
Firma DEMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia wyrobu lub  resterylizacji wyrobów. Ponowna sterylizacja 
może stanowić zagrożenie dla użytkownika. 
 
Informacje handlowe 

Numery 
katalogowe  

101-03 101-04 101-05 

ø tłoczka , mm 0,50 0,55 0,60 
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