HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EKG gél :Conti Cream ECG&EEG&EMG
A Conti Cream olyan speciális összetételű ECG gél, amely nagyon magas vezetőképességi tulajdonsággal és
krémszerű textúrával rendelkezik, hogy a bőr és a vizsgáló eszköz közötti ellenállást fokozottan csökkentse.
Ezáltal megkönnyíti az orvos munkáját az ECG vizsgálatnál éppúgy, mint amikor a koponya elektromos aktivitását
vizsgálja, vagy neurodiagnosztikai vizsgálatot végez. Kitűnően alkalmazható EEG, EMG diagnosztikában, éppúgy
mint ECG vizsgálatnál .Könnyű eltávolítani mind az elektródokról, mind a bőrről. Defibrilláláshoz nem javasolt.
Használati utmutató:
• A Conti cream használatra kész,
• Tisztítsa és zsírtalanítsa meg a páciens bőrét,
• Használja a megfelelő mennyiségű gélt,
• Alkalmazza a készüléket az előírás szerint,
• A vizsgálat után a gél maradékát papírtörölközővel távolítsa el a bőrről, majd a szennyezett papírtörölközőt
helyezze a szemétgyűjtőbe,
• Hagyja abba a gél használatát, ha a páciens érzékeny a gélre.
• Időnként rázza össze és ha szükséges hígítsa desztillált vízzel.
Figyelem:
• Csak külsőleg használható
• A termék nem steril
• Ne használja a gélt, ha a bőr sérült
• Előfordulhat nagyon ritkán bőrpír, allergiás reakció
• Szembe ne kerüljön
• Használat után a flakont ne hagyd nyitva
• Lejárta után a gélt ne használja.
• Ha a vizsgáló bőre érzékeny, viseljen védőkesztyűt munka közben
Összetevők:
aqua, glycerin, potassium betartarate, xanthan gum, sodium chloride, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin
Kiszerelés: 260 g flakon
500 g flakon
1000 g flakon

50db/ doboz
24db/ doboz
10db/ doboz

Tárolás: Hőmérséklet: +10°C ÷ +30°C - Relative páratartalom: 30% ÷ 75%. A tárolóedényt tartsuk zárva, UV
fénytől elzártan.
Hulladék kezelés :Alkalmazza a vonatkozó állami és a helyi előírásokat
Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 évig. Felbontás után 3 hónapig használható.
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