
 
 
 
 

 
 
 

ADVAN Skin Stapler 
 

 
Sterilní klipovací systém k uzavírání  povrchových ran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod k použití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Popis  
Advan Skin Stapler je sterilní klipovací systém pro jednorázové použití, určené k uzavírání povrchových ran. 
Obsahuje 35 širokých spon z nerezové oceli. Po každém stisknutí páky se uvolní jedna spona. Spona nejdříve 
pronikne do kůže a následně se ohne do tvaru písmene D; spona tak drží obě strany tkáně u sebe. 
Indikace a použití v klinické praxi 
ADVAN Skin Stapler je vhodný pro rutinní použití při zavírání incizí po chirurgických výkonech; je nutno používat ji 
výhradně k uzavírání povrchových ran. 
Kontraindikace 
Použití ADVAN Skin Stapleru je kontraindikováno v místech, kde nelze zajistit minimální odstup 5 mm od kůže, cév 
nebo vnitřních orgánů pod kůží. ADVAN Skin Stapler se nesmí používat u nemocných trpících alergií na nikl. 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
ADVAN Skin Stapler je určen výhradně pro jednorázové použití. Po použití je nutno ADVAN Skin Stapler 
zlikvidovat.  
ADVAN Skin Stapler nepoužívat, jestliže obal byl již dříve otevřen nebo poškozen, popř. po uplynutí doby 
použitelnosti.  
Nesmí se znovu používat, repasovat ani znovu sterilizovat. Opětovné použití nebo opětovná sterilizace tohoto zařízení 
by mohla vést k jeho selhání a následnému poranění pacienta. 
Pokyny k použití 
Pro snazší používání ADVAN Skin Stapler jsou učeny následující pokyny. Nejedná se však o doporučené chirurgické 
postupy!  
Ve sterilních podmínkách sloupněte kryt obalu. Aby nedošlo k poškození, dejte pozor, aby zařízení nespadlo při jejím 
vyjímání z obalu na stůl. Před použitím mírně zvedněte okraje rány a přitáhněte je k sobě. Opatrně přiložte ADVAN 
Skin Stapler na okraje rány přitažené k sobě tak, aby „čelo“ bylo nad ránou a tělo podélně nad incizí. Páku stiskněte 
na doraz. Spona se v tkáni nyní uzavřela. Spona se v tkáni uvolní ze zařízení po úplném uvolnění páky ADVAN Skin 
Stapleru jejím sejmutím z povrchu rány. Další spony se na ránu umisťují při zachování rovnoměrného odstupu 
(přibližně po 1 cm) podél celé incize. Celý postup se opakuje až do úplného uzavření rány. Zkontrolujte pečlivě 
správné umístění a řádné uzavření spon. 
V případě potřeby spony vyjměte a nahraďte je novými. 

Materiál:00Cr18Ni14Mo3 chirurgická ocel pro lékařské účely 
Rozměry spony: Typ: 35W 
Rozměry spony: šířka 7,2 mm, výška 4,9 mm 
Tloušťka spony: 0,6 mm 

ADVAN STAPLER -  kožní jednorázový, 35 sponek  cena bez DPH cena s DPH 
F-35W VZP KÓD 0151751 Spona 7,2m x 4,9mm 1 125,00 151,25 
C-W Extraktor - kleštičky 1 28,90 35,00 

ADVAN Skin Stapler 35W -
jednorázové použití
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