
Vivostat® Fibrin Endoscopic Applicatiekit 
Snelle referentiekaart

APL 400 Series 
Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs
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STERILE

LET OP:
1) Om te voorkomen dat luchtbellen het mengsel negatief
beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het
pH 10-flesje te duwen in stap 1

STERILE

Zorg dat er geen 
luchtbellen in de 
injectiespuit 
komen

Viskeuze stof kan 
in kleur variëren 

DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN
Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan

2. Breng de 
wegwerpap-
plicator + pH-
papier over naar 
het steriele veld

3. Breng de 
injectiespuit-
houder buiten 
het steriele veld

4. Plaats de 
pH 10 en Vivostat®
Fibrin 
injectiespuiten in 
de 
injectiespuithouder 

8. Sluit de 
afscherming

5. Open de 
afscherming 
wanneer dit wordt 
aangegeven op 
het display 

6. Plaats en 
positioneer 
de 
injectiespuit
houder 

7. Druk de 
injectiespuithouder 
in de holte met 
twee vingers

1. Plaats de 21 g 
naald net in het 
pH 10-flesje, trek 
vloeistof op in de 
1 ml-injectiespuit 

DEEL 3 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN

5. Controleer het 
correcte mengsel 
op pH-papier (van 
vloeibaar tot 
viskeus in 
10-30 sec.)

1. Druk op de 
knop om te 
starten met 
het laden van 
injectiespuiten

2. Druk eenmaal
op de 
voetschakelaar 
om de spuiten 
te vullen 

4. De automatische 
vulprocedure stopt 
automatisch en 
ml + spuitmodus 
wordt weergegeven  

6. Gereed voor 
applicatie. 

3. Richt de naald 
naar de onderste 
hoek van het pH-
papier en voer de 
automatische 
vulprocedure uit

DEEL 2 (OPTIONEEL) – KATHETER LADEN IN GESTERILISEERDE ENDOSCOPISCHE APPLICATORHANDGREEP

3. Pas de endoscopische katheter aan in de juiste 
positie - alle hoeken zijn mogelijk

2. Laad de 
endoscopische 
katheter en duw 
hem helemaal door 
de handgreep

1. Plaats de tip van 
de endoscopische 
katheter in het 
uiteinde van de 
handgreep

4. Om de positie te 
vergrendelen duwt 
u de katheter 
omhoog tot hij 
“klikt”
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