
Descrip�on/Intended Use:
• Surgical smoke has been shown to contain a large number poten�al of Biological and Chemical hazards. It also 
reduces creates an offensive odour and reduces visibility for the surgical team.
• The plume contains Carcinogens, Poisons and Infec�ve Virus and Bacteria.
• The Medstar standard smoke evacua�on pencil is designed to be used in conjunc�on 
70mm/100mm/120mm/152mm standard electrodes and Medstar integrated smoke evacua�on leep electrodes .
• The Medstar standard smoke evacua�on pencil, when used with an effec�ve smoke evacua�on system, removes 
smoke plume from the surgical site. The pencil enables the operator to remotely conduct an electrosurgical current 
from the output connector of an electrourgical unit to the opera�ve site for the desired surgical effect.
• Maximum voltage is not to exceed 6 kV peak.

Contraindica�ons:
These devices should never be used when:
• There is visible evidence of damage to the exterior of the device such as cracked or damaged plas�c or connector 
damage.
• These devices fail the inspec�on described herein.
• In the presence of flammable gases, flammable prep solu�ons or drapes, oxidizing gases such as Nitrous 
Oxide(N2O), or in oxygen-enriched environments.
• Do not use monopolar electrosurgery on small appendages,as in circumcision or finger surgery.
Electrosurgery is poten�ally hazardous for pa�ents with pacemakers, AICDs, neuro-s�mulators or other ac�ve 
implants. High frequency energy may damage or adversely affect ac�ve implants. Ventricular fibrilla�on may occur. 

Warning:
DANGER!! The smoke evacua�on pencils are not intended to suc�on fluids from the surgical site.Suc�on of fluids may 
cause electrosurgical unit short circuit and “CUT”&”COAG” bu�on AUTOMATIC ACTIVATION.
• Keep ac�ve accessory away from the pa�ent when not in use. An Accessory Holster may be used to hold ac�ve 
accessories safely.
• Do not use in the presence of combus�ble or explosive materials!
• The ability to effec�vely clean and re-sterilize this single pa�ent use device has not been established and 
subsequent re-use may adversely affect the performance, safety and/or sterility of the device.

Cau�on: 
• The use-by-date is indicated on the packaging. Do not use this product if the use-by-date has been exceeded!
• Make sure to remove �p protector before using.
• Use lowest possible power se�ng on the associated electrosurgical unit capable of achieving desired surgical effect. 
• Ac�va�on �me should be as short as possible.
• Never allow the associated accessories connected to these devices to be in contact with skin of the pa�ent or 
operator except during intended ac�va�ons.

Electrosurgical Standard Smoke Evacua�on Handpiece
Instruc�ons for Use

• Do not permit the cables connected to the associated electrosurgical accessories to be parallel and in close 
proximity to the leads of other electrical devices.
• Always place unused associated electrosurgical accessories in a safe insulated loca�on such as a holster when 
not in use.
Inspect and test each device before each use.
• A�er use, this product may be a poten�al biohazard. Handle and dispose of as required by hospital policy and 
applicable law.

Inspec�on
These devices should be inspected before each use. Visually examine the devices for obvious physical damage 
including:
• Cracked, broken or otherwise distorted plas�c parts.
• Broken or significantly bent connector contacts.
• Damage including cuts, punctures , nicks, abrasions, unusual lumps, significant discolora�on.
• Verify that the electrode is fully and securely seated in the handpiece before use.

Instruc�ons for Use:
• Remove the �p protector from the handpiece prior to use.
• Ensure that the electrode is firmly seated in the handle. 
• Ensure that the smoke cover is firmly seated in the handle.
• If you change the electrode,make sure that it is inserted fully into the handle.
• Pull the securing collar off the cable.
• Plug the 3-prong plug into the appropriate receptacle on the electrosurgical unit.Press the yellow bu�on on the 
handpiece to ac�vate cu�ng mode. Press the blue bu�on on the handpiece to ac�vate coagula�on mode. Make 
sure that the electrosurgical unit responds correctly.
• Connect tubing adapters to the smoke evacuator.
• NOTE: Standard Adapter is 22mm female,22mm male adapter is also available,please consult Sales Representa-
�ve.
• Change of electrode+smoke cover
1) twist the smoke cover in an�clockwise direc�on and remove the smoke cover
2) pull out old electrode
3) insert new electrode fully into the handle
4) select correct smoke cover and twist in clockwise direc�on,make sure that the cover is firmly seated on the 
handle.
• NOTE: smoke cover is X-Ray detectable,available for electrodes length of 70mm(2.75") 100mm(4") 
120mm(4.75") 150mm(6") 200mm(8”)
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Omschrijving/Beoogde gebruik:
• Chirurgische rook bestaat uit een groot aantal poten�eel gevaarlijke biologische en chemische componenten. 
Daarnaast hee� het een onaangename geur en belemmert de rook het zicht van het te opereren gebied.
• De rookpluimen bestaan uit kankerverwekkende stoffen, gifgassen en infec�euze virussen en bacteriën.
• De Medstar standaard diathermie rookevacua�e pen is ontworpen om te worden gebruikt in combina�e met 
standaard elektroden van 70mm/100mm/120mm/152mm en de Medstar geïntegreerde leep elektrodes.
• In combina�e met een effec�ef rook afzuigingssysteem, verwijdert de Medstar standaard diathermie rook evacua�e 
pen bij gebruik de rookpluimen van het opera�egebied. 
• De maximale spanning (voltage) mag niet meer dan 6 kV piek bedragen.

Contra-indica�es:
Dit product mag niet worden gebruikt wanneer:
• Er zichtbare beschadigingen te zien zijn aan de buitenkant van het product zoals gescheurd of beschadigd omhulsel 
of zichtbare schade aan de connector. 
• In aanwezigheid van ontvlambare gassen, ontvlambare preparaten of afdekkingen, oxiderende gassen zoals 
s�kstofoxide (N2O) of in met zuurstof verrijkte omgevingen.
• Gebruik geen monopolaire elektrochirurgie op kleine aanhangsels, zoals bij besnijdenis of vingerchirurgie. 
• Elektrochirurgie is poten�eel gevaarlijk voor pa�ënten met pacemakers, AICDS, neuros�mulatoren of andere ac�eve 
implantaten. Hoogfrequente energie kan ac�eve implantaten beschadigen of nadelig beïnvloeden. Ventriculaire 
fibrilla�e kan optreden.

Waarschuwing:
De diathermische rookevacua�e pennen zijn niet bedoelt voor het verwijderen van vloeistoffen in het opera�eveld. 
Het opzuigen van vloeistof kan leiden tot een KORTSLUITING en AUTOMATISCHE ACTIVATIE van de Electro 
chirurgische eenheid en de knop "CUT & COAG".
• Houd ac�eve electroden uit de buurt van de pa�ënt wanneer ze niet in gebruik zijn. Een holster kan worden 
gebruikt om de ac�eve electrode veilig te stellen.
• Gebruik het niet in de aanwezigheid van brandgevaarlijke of explosief materiaal!
• Het product niet hersteriliseren. Sterilisa�e en hergebruik hee� een nega�ef effect op de presta�e, veiligheid en 
steriliteit van het product. Uitsluitend bestemt voor eenmalig gebruik. 

Let op: 
• De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. Gebruik dit product niet als deze datum is verstreken. 
• Verwijder voor gebruik de �p bescherming.
• Gebruik de laagst mogelijke vermogensinstelling op de bijbehorende elektro chirurgische unit die in staat is het 
gewenste chirurgische effect te bereiken.
• De ac�verings�jd moet zo kort mogelijk zijn.
• Laat de electrode nooit in contact komen met de huid van de pa�ënt of de gebruiker, behalve �jdens de beoogde 
ac�viteiten.

Standaard Electro chirurgische rook evacua�e pen Eenmalig gebruik
Gebruiksaanwijzing

• Plaats al�jd ongebruikte, bijbehorende elektro chirurgische accessoires op een veilige, geïsoleerde plaats, zoals 
een holster, wanneer deze niet in gebruik is.
• Inspecteer en test elk apparaat voor elk gebruik.
• 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.

Inspec�e:
Dit product dient te worden geïnspecteerd voor elk gebruik. Controleer het product visueel op zichtbare fysieke 
schade, met inbegrip van:
• Gebarsten, gebroken of anderszins vervormde plas�c onderdelen.
• Gebroken of sterk gebogen connector contacten.
• Schade met inbegrip van scheuren, gaatjes, inkepingen, afschavingen, ongewone blaren, aanzienlijke verkleur-
ing.
• Controleer voor gebruik of de elektrode volledig en stevig in het handstuk zit.

Instruc�e voor gebruik:
• Verwijder de �p beschermer voor gebruik van het handstuk.
• Zorg ervoor dat de elektrode stevig in de handgreep zit.
• Zorg ervoor dat de rookevacua�e pen stevig in uw hand ligt.  
• Als u de elektrode vervangt, zorg er dan voor dat deze volledig in de handgreep is geplaatst.
• Trek de beschermkap van de kabel.
• Steek de 3-polige stekker in het juiste stopcontact van de elektro chirurgische unit. Druk op de gele knop op het 
handstuk om het snijden te ac�veren. Druk op de blauwe knop op het handstuk om de coagula�emodus te 
ac�veren. Controleer of de elektro 
chirurgische eenheid correct reageert.
• Sluit de slang connector aan op de rookafzuiging.
• OPMERKING: Deze pen is uitgevoerd met een standaard adapter van 22mm vrouwelijk. De 22 mm mannelijke 
adapter is ook beschikbaar. Neem contact op met uw leverancier. 
• Wisselen van de electrode en rook evacua�e poort
1)Draai de rook evacua�epoort tegen de klok in en verwijder de evacua�epoort 
2)Trek de electrode uit de handgreep
3)Kies de juiste rook evacua�e poort en draai met de klok mee om de electrode in de handgreep te plaatsen. 
4)Controleer of de electrode goed vastzit. 
• OPMERKING: De rookevacua�e poort is detecteerbaar met röntgen en beschikbaar voor elektrodes met een 
lengte van 70mm (2,75”) 100mm (4”) 120mm (4,75”) 150mm (6”) 200mm (8”)
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Uitsluitend voor eenmalig 
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