
Laparoscopic Smoke Evacua�on Tubing - Single Use
Instruc�ons for Use MD-IFU-QJG.HM1

Descrip�on/Intended Use:
This device is for laparoscopic smoke evauca�on purpose,it connects the trocar to a smoke evacua�on 
maching or suc�on unit.
There is a suc�on regulator in the middle of the tubing that can reduce/increase the suc�on flow.

Cau�on: 
• Rapid adjustment to the suc�on regulator in procedure may cause reduc�on of the pneumoperitoneum.
• The use-by-date is indicated on the packaging. Do not use this product if the use-by-date has been 
exceeded!

• Use lowest suc�on se�ng on the associated smoke evacua�on unit.
• Do not reuse because the ability to effec�vely clean and re-sterilize this single pa�ent use device has not 
been established and subsequent.Reuse, reprocessing, or resteriliza�on may result in device failure or 
cross contamina�on.

Instruc�ons for Use:
1.Remove the tubing from its peel pouch u�lizing asep�c technique.
2.Connect the luer connec�on to the trocar,turn on the stopcock on the trocar if there is one.
3.Connect the 7/8” connec�on to the smoke evacua�on machine.
4.Make sure the suc�on regulator in the middle of the tubing is switched off completely.
5.Turn on the smoke evacua�on machine during the laparoscopic procedure,make sure it is at the lowest 
suc�on se�ng.Slowly turn on the regulator and adjust it un�l you have a balanced pneumoperitoneum.
6.A�er use, this product may be a poten�al biohazard. Handle and dispose of as required by hospital policy 
and applicable law.

Symbols used on labeling:

Male Luer connection                      Suction regulator from 0%-100%      7/8 in (22 mm) female connection
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Laparoscopische rook evacua�e slang - Eenmalig gebruik
Gebruiksaanwijzing MD-IFU-QJG.HM1

Omschrijving/ Beoogde gebruik:
Dit hulpmiddel is bedoeld om chirurgische rook te evacueren bij laparoscopische ingrepen. Het hee� een 
trocar aanslui�ng en een connector voor aan een rook evacua�e machine of zuig apparaat.
Een regelaar is in het midden geplaatst van de slang om de zuigflow te verhogen of te verlagen.

Waarschuwing:
•Snelle aanpassingen met de regelaar �jdens de procedure kunnen een reduc�e van het pneumoperitone-
um veroorzaken.
•De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. Gebruik dit product niet als deze datum is 
verstreken. 
•Gebruik de laagste instelling van de aangesloten rook evacua�e apparaat
•Niet hergebruiken omdat niet vaststaat dat de effec�viteit van het schoonmaken en hersteriliseren 
voldoet. Hergebruik, opnieuw verwerken of hersteriliseren kan resulteren in het falen van het hulpmiddel 
of kruisbesme�ng

Instruc�e voor gebruik:
1.Verwijder de slang vanuit de binnenzak met gebruik van een asep�sche techniek
2.Sluit de luer connector aan op de trocar, zet de stopcock open van de trocar indien deze aanwezig is.
3.Sluit de 7/8” of 22mm connector aan op het rook evacua�e apparaat
4.Zorg ervoor dat de zuig regelaar in het midden van de slang compleet uitgeschakeld is.
5.Zet het rook evacua�e apparaat aan �jdens de laparoscopische procedure, zorg ervoor dat deze op de 
laagste stand staat. Schuif langzaam de regelaar naar open totdat u een gebalanceerd pneumomperitone-
um hee�.  
6.Na gebruik kan dit product een poten�eel biologisch gevaar zijn. Behandeling en verwijdering dient te 
geschieden op basis van het ziekenhuisbeleid en de toepasselijke wetgeving.

Symbolen die worden gebruikt bij het labelen:

Mannelijke luer verbinding               Zuigregelaar 0%-100%       7/8 in (22 mm) vrouwelijke verbinding
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Catalogus nummer             Batchcode          Uiterste gebruiksdatum             Productie datum 

Uitsluitend voor eenmalig 

gebruik. Niet hergebruiken.
Latexvrij                   Beschermen tegen zonlicht

Raadpleeg de 

gebruiksaanwijzing
Niet gebruiken indien 

verpakking beschadigd is
Fabrikant

Vochtigheidslimiet Temperatuur limiet


