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Descrip�on/Intended Use:
These devices enable the operator to remotely conduct an electrosurgical current from an electrosurgical handpiece 

through the electrode to the opera�ve site for the desired surgical effect. 
Maximum voltage not to exceed 6 KV peak.

Medstar electrodes have a 3/32in. (2.36mm) diameter sha� and are designed to fit Medstar and most other 
electrosurgical pencils and accessories. However, prior to use, it is important to check the electrode connec�on to the 
accessory you are using to assure proper fit and compa�bility.

Contraindica�ons:
Do not use monopolar electrosurgery on small appendages, as in circumcision or finger surgery.
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.
• 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.
Electrosurgery is poten�ally hazardous for pa�ents with pacemakers, AICDs, neuros�mulators or other ac�ve 
implants. High frequency energy may damage or adversely affect ac�ve implants. Ventricular fibrilla�on may occur.

Warning:
• 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!
• If using a disposable needle electrode DO NOT EXCEED 30 wa�s during use.
• 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 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!
• Improper electrode installa�on may result in injury to the pa�ent or opera�ng room personnel by arcing at the 
pencil/electrode connec�on.
• 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.
• 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.

Electrosurgical Electrode - Single Use
Instruc�ons for 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:
• Grasping the electrode by the insula�ng sleeve, insert the round shank into the electrosurgical handpiece un�l 
the insula�ng sleeve is inserted approximately 2/8” (6.35mm).
• Prior to use, it is important to check the electrode connec�on to the accessory you are using to assure proper fit 
and compa�bility. The shank and insula�ng sleeve should fit securely into the handpiece. If the shank and/or 
insula�ng sleeve does not fit, or if the insula�on will not insert 2/8” (6.35mm), use of this electrode/accessory
combina�on is not recommended.
• Refer to the generator instruc�on manual for the proper procedure for connec�ng the ac�ve handpiece to the 
generator.

• Dispose of electrodes in accordance with Local Medical Hazardous Waste Regula�ons.

Symbols used on labeling:
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Uitsluitend voor eenmalig 

gebruik. Niet hergebruiken.
Latexvrij                   Beschermen tegen zonlicht

Raadpleeg de 

gebruiksaanwijzing
Niet gebruiken indien 

verpakking beschadigd is
Fabrikant

Vochtigheidslimiet Temperatuur limiet

Beschrijving/beoogd gebruik:
•Deze apparaten stellen de chirurg in staat om op afstand een elektro chirurgische stroom van een elektro chirurgisch 
handstuk door de elektrode op de opera�eplaats te geleiden voor het gewenste chirurgische effect.
•Maximale spanning niet meer dan 6KV piek.

•Medstar elektroden hebben een 3/32in. (2,36mm) diameterschacht en zijn ontworpen om te passen op Medstar en 
de meeste andere elektro chirurgische pennen en accessoires. Voor gebruik is het echter belangrijk om de aanslui�ng 
van de elektrode op het accessoire dat u gebruikt te controleren om zeker te zijn van een goede pasvorm en 
compa�biliteit.

Contra-indica�es:
Gebruik geen mono polaire elektrochirurgie op kleine aanhangsels, zoals bij besnijden of vingerchirurgie.
Deze hulpmiddelen mogen nooit worden gebruikt wanneer:
•Er zichtbare tekenen zijn van beschadiging aan de buitenkant van het product, zoals gebarsten of beschadigd plas�c.
•Dit product niet voldoet niet aan de hierin beschreven inspec�ecriteria.
•In de aanwezigheid van ontvlambare prep-oplossingen of afdekdoeken, oxiderende gassen zoals dis�kstofoxide 
(N2O) of in zuurstof verrijkte omgevingen.
Elektrochirurgie is poten�eel gevaarlijk voor pa�ënten met pacemakers, AICD's, neuros�mulatoren of andere ac�eve 
implantaten. Hoogfrequente energie kan ac�eve implantaten beschadigen of nadelig beïnvloeden. Ventriculaire 
fibrilla�e kan optreden.

Waarschuwing
•Houd het ac�eve product uit de buurt van de pa�ënt wanneer het niet in gebruik is. Een holster kan worden gebruikt 
om het ac�eve accessoire veilig vast te houden.
•Niet gebruiken in de aanwezigheid van explosieve materialen.
•Als u een wegwerpbare naald elektrode gebruikt, mag u �jdens het gebruik NIET meer dan 30 wa� gebruiken.
•Niet opnieuw gebruiken omdat de mogelijkheid om dit hulpmiddel voor eenmalig gebruik effec�ef te reinigen en 
opnieuw te steriliseren niet is vastgesteld en hergebruik de presta�es, veiligheid en/of steriliteit van het hulpmiddel 
nadelig kan beïnvloeden.

Let op:
•De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld. Gebruik dit product niet als de uiterste gebruiksdatum is 

overschreden!
•Onjuiste installa�e van de elektrode kan leiden tot letsel bij de pa�ënt of het opera�epersoneel door vonkvorming 
bij de pen/elektrode-verbinding.
•Gebruik het laagst mogelijke vermogen van het bijbehorende elektro chirurgische apparaat om het gewenste 
chirurgische effect te bereiken.  * De ac�verings�jd moet zo kort mogelijk zijn.
•Laat nooit de bijbehorende accessoires die op deze producten zijn aangesloten, in contact komen met de huid van 
de pa�ënt of de chirurg, behalve bij geplande ac�veringen.

Electro chirurgische electrode - Eenmalig gebruik
Gebruiksaanwijzing

•Sta niet toe dat de kabel die is aangesloten op de bijbehorende elektro chirurgische accessoires parallel loopt aan 
en in de nabijheid komt van de afleidingen en andere elektrische apparaten.
•Plaats ongebruikte bijbehorende accessoires al�jd op een veilige, geïsoleerde plaats, zoals een holster, wanneer 
ze niet worden gebruikt.
•Inspecteer en test elk apparaat voor elk gebruik.

•Na gebruik kan dit product een poten�eel biologisch gevaar vormen. Behandel en verwijder het zoals vereist 
door het ziekenhuisbeleid en de wet.

Inspec�e:
Deze apparaten moeten voor elk gebruik worden geïnspecteerd. Controleer de toestellen visueel op duidelijke 
fysieke schade, waaronder:

•Gebarsten, gebroken of anderszins vervormde plas�c onderdelen.
•Gebroken of sterk verbogen verbindingscontacten.

•Beschadigingen zoals snijwonden, perfora�es, inkepingen, schaafwonden, ongewone knobbels, duidelijke 
verkleuringen.

•Controleer voor gebruik of de elektrode volledig en veilig in het handstuk is geplaatst.

Instruc�es voor gebruik:
•Pak de elektrode vast bij de isolerende huls en steek de ronde schacht in het elektro chirurgische handstuk totdat 
de isolerende huls ongeveer 2/8" (6,35 mm) is ingebracht.
•Vóór gebruik is het belangrijk om de aanslui�ng van de elektrode op het accessoire dat u gebruikt te controleren 
om zeker te zijn van een goede pasvorm en compa�biliteit. De schacht en de isolerende huls moeten stevig in het 
handstuk passen. Als de schacht en/of isolerende huls niet passen of als de isola�e niet 2/8" (6,35mm) insteekt, 
wordt het gebruik van deze elektrode/accessoire-combina�e niet aanbevolen.
•Raadpleeg de gebruikshandleiding van de generator voor de juiste procedure voor het aansluiten van het ac�eve 
handstuk op de generator.

•Gooi de elektroden weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschri�en voor gevaarlijk afval.

Symbolen die worden gebruikt bij het labelen:

MD-IFU-DJ.HM1


