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Euro-Pulse
Full disposable Surgical Lavage Unit

Gebruiksaanwijzing

Euro-Pulse Adapter Powered
Ar�kelnummer PL-2000-OCT-A
Ref. 2500238

Algemene beschrijving
De Euro-Pulse is een volledig disposable Surgical Lavage
Unit, ontworpen voor het gebruik bij orthopedische en
trauma ingrepen en algemene wondverzorging.
Dit pakket bevat:
 • 1 x handstuk
 • 1 x heupcanule ar�kelnummer CT02Z
 • 1 x kniecanule ar�kelnummer ST01Z
 • 1 x gebruiksaanwijzing

De adapter (G) is niet inbegrepen (art. nr. PL-2000-OCT-C).

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de 
voorschri�en kan schade of letsel veroorzakan.

Handleiding

Elke unit is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doos.
Euro-Pulse is dubbel steriel verpakt.

1. Maak de verpakking open en verwijder alle onderdelen.

2. Steek het stroomsnoer van de adapter (G) in het stopcontact.
Zodra het lampje groen brandt staat de adapter aan.

3. Steek het stroomsnoer (F) van het handstuk in de stroomingang
van de adapter (G). Controleer of het snoer goed vast zit. Volg de oranje
aanwijzing op de adapter.

4. Duw het vergrendelingsmechanisme (A) omhoog.

5. Beves�g de benodigde canule (B) aan het handstuk en druk 
de canule stevig aan.

6. Vergrendel de canule door het mechanisme (A) naar beneden te duwen
totdat deze vast klikt.

7. Maak de irriga�eslang (D) vast aan de vloeistofzak.

8. Maak de zuigslang (C) vast aan de zuigpot.

9. Verwijder de beschermkap van de trigger (E). 
Let op: start al�jd met het spoelen in high speed flow
door de bovenkant van de trigger in te drukken.
High speed spoeling: druk de bovenkant van de trigger in.
Low speed spoeling: druk de onderkant van de trigger in.

10. Het apparaat hee� een klem op de irriga�eslang zodat
het lekken van irriga�evloeistof kan worden voorkomen.

11. Het apparaat hee� een verstelbare klem op de zuigslang.

12. Plaats de vloeistofzak niet hoger dan 50cm boven het 
opera�oneel vlak van het handstuk.

13. Wanneer u klaar bent, haal het stroomsnoer (F) uit de
adapter (G) en gooi de disposable onderdelen van dit 
pakket weg.

Gebruiksaanwijzing

Euro-Pulse Adapter Powered
Ar�kelnummer PL-2000-OCT-A
Ref. 2500238

Algemene beschrijving
De Euro-Pulse is een volledig disposable Surgical Lavage
Unit, ontworpen voor het gebruik bij orthopedische en
trauma ingrepen en algemene wondverzorging.
Dit pakket bevat:
 • 1 x handstuk
 • 1 x heupcanule ar�kelnummer CT02Z
 • 1 x kniecanule ar�kelnummer ST01Z
 • 1 x gebruiksaanwijzing

De adapter (G) is niet inbegrepen (art. nr. PL-2000-OCT-C).

 Pagina 1/3



Euro-Pulse
Full disposable Surgical Lavage Unit

Euro-Pulse Adapter Powered PL-2000-OCT-A wordt geleverd inclusief heupcanule CT02Z en kniecanulie ST01Z.

CT02Z  Euro-Pulse Coaxial Canal Tip

ST01Z  Euro-Pulse 30mm Cone Tip Fan Spray

Contra-indica�es
• Niet gebruiken bij hevig bloeden.

Houdbaarheid
• Drie jaar.

Gebruiksvoorschri�en
• Temperatuur 10°C ~ 25°C
• Luchtvoch�gheid 30% ~ 75%RH
• Luchtdruk 860hPa ~ 1060hPa
• Maximale hoogte: 2000m boven zeeniveau

Transport en opslag
• Temperatuur 5°C ~ 40°C
• Luchtvoch�gheid 15% ~ 85%RH
• Luchtdruk 860hPa ~ 1060hPa
 

   

Indica�es
• Botreiniging bij arthroplas�eken
• Wondreiniging

Afvoeren
• Verwijder alle stekkers voor u het apparaat verwijderd.
• Verwijder alle single-use onderdelen direct na gebruik.
• Draag er zorg voor dat het apparaat veilig verwijderd wordt
in overeenstemming met de na�onale en interna�onale 
richtlijnen voor afvalverwijdering.
• Neem voor vragen over de afvalverwerking contact op
met de lokale autoriteiten.

Specifica�es
• Aanpasbare spray druk: hoog en laag
• Druk < 1034 mBar
• Pulse frequen�e 1500 ~ 1700 cycles/min
• Hoge druk 1100 ~ 1400 ml/min (30mm Cone Tip)
• Hoge druk 1000 ~ 1300 ml/min (Coaxial Tip)
• Lage druk 700ml/min
• Tube lengte 3 meter
• DC          8V input
• Hoge snelheid/druk DC            8.0V / 24W
• Lage snelheid/druk DC             6.0V / 14.5W
(gegevens kunnen variëren afhankelijk van type stroombron, tip, afstand en duur van de behandeling)

Dongguan Kaiser Technology Co.,Ltd.
No.81 Sanjiang Industrial District
523462 Hengli Town, Dongguan, China

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany

Do not re-sterilize

Distribu�e door:
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.

Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT  Oss

Nederland
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com
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Euro-Pulse
Full disposable Surgical Lavage Unit

Waarschuwing
Het niet opvolgen van de instruc�es kan persoonlijk
letsel veroorzaken.

• Euro-Pulse mag alleen gebruikt worden door
orthopedisch chirurgen en 
medisch/chirurgische professionals met ervaring
in de wondzorg.
• Draag beschermende kleding, zoals vloeistof-
werende OK jassen, handschoenen, masker, 
bril of gezichtsscherm.
• Dek de niet te behandelen delen van de pa�ënt af.
• Bij toepassing op en rond zenuwen, pezen en bo�en:
neem voorzorgsmaatregelen a�ankelijk van de toestand
van het weefsel en op basis van het oordeel van het medisch
professioneel personeel.
• Gebruik voorzorgsmaatregelen om besme�ng
te voorkomen.
• Product is alleen steriel wanneer de verpakking niet
geopend en onbeschadigd is.
• Handstuk - éénmalig gebruik! Niet hersteriliseren!
• Adapter en oplaadbare ba�erij - herbruikbaar 
product / Niet steriel!
• Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten.

LET OP!
Het niet opvolgen van deze instruc�e kan schade aan het
product veroorzaken.

• Gebruik dit hulpmiddel NIET op enkele andere manier,
dan waar het voor bedoeld is of op een andere manier
dan in deze handleiding beschreven wordt.
• NIET onderdompelen in vloeistof.
• NIET laten vallen of op slaan.
• Opbergen op een koele droge plaats.
• Geen enkele aanpassing aan dit apparaat is toegestaan.
• Gebruik alleen door Kaiser Technologies goedgekeurde
adapter/accu en accessoires.
• Verwijder alle single-use onderdelen direct na gebruik.
• Interna�onale wetgeving beperkt de verkoop van dit 
apparaat tot verkoop door of op voorschri� van een arts.
• De gebruiker/pa�ënt moet elk erns�g incident met 
betrekking tot het hulpmiddel melden aan de fabrikant en
de bevoegde autoriteit van zijn land/lidstaat.
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Symbolen

IP2X

Raadpleeg gebruiksaanwijzing

Waarschuwing

Niet gebruiken indien beschadigd

Niet hergebruiken

Drooghouden

Temperatuur begrenzing

Gesteriliseerd met ethylene oxide

Volgens EU-richtlijnen

Fabrikant

Bevoegd vertegenwoordiger in EU

Beschermd tegen vaste voorwerpen: >12,5mm

Latex vrij

Waarschuwing voor voor�jdig uitpakken
Besme�ngsrisico:

voorkom voor�jdig uitpakken

Body Floa�ng

Gelijkstroom

Bruikbaar tot

Datum van produc�e

Richtlijnen afvalverwijdering EU

Raadpleeg gebruiksaanwijzing voor gebruik

Medisch hulpmiddel

Ar�kelnummer

Lotnummer


