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Traducere din limba germană.

MANUALUL DE UTILIZARE MINITÜB

Toate  pistoletele de  însămânţare artificială  QuickLock sunt utilizabile pentru toate tipurile de paiete de material seminal precum şi
pentru pipetele destinate însămânţărilor artificiale. Designul special al tubului asigură o centrare exactă a paietei de material seminal –
independent de diametrul şi lungimea acesteia. Mandrina sa este asigurată împotriva scăpării ei înafară. 

Încărcarea (armarea)

Lăsaţi mandrina să culiseze în afară până la locul său de fixare pe tub (piedica). Secţionaţi paieta de material seminal (0,25 ml paieta
medie sau 0,50 ml paieta mare) la nivelul capătului sigilat cu ajutorului unui instrument ascuţit (folosiţi minicuterul, cod 17062/0010)
şi  fixaţi  mai  întâi  pe  tubul  pistoletului  QuickLock,  paieta  de  material  seminal  pe  la  dopul  de  bumbac  al  acesteia.  Paietele  de
dimensiuni mai mici se pregătesc în acelaşi mod. 

Fixarea pipetei de însămânţare

Pistolul de însămânţare QuickLock Clasic: introduceţi pistolul
de  însămânţare  QuickLock  Clasic  în  pipeta  de  însămânţare
artificială şi împingeţi capătul pipetei până la nivelul inelului de
fixare  de  pe  mânerul  pistolului  de  însămânţare   QuickLock
Clasic până ce pipeta de însămânţare este fixată. 

Pistolul  de  însămânţare  QuickLock  2000: trageţi  înapoi
aripioarele semicirculare şi împingeţi pipeta peste inelul de fixare.
Eliberaţi  aripioarele  semicirculare  să  revină  în  poziţia  lor
normală. 

Îndepărtarea pipetei de însămânţare

Pistolul  de  însămânţare  QuickLock  Clasic: după  efectuarea
însămânţării,  pipeta şi  paieta  de însămânţare este  eliberată prin
apăsarea butonului alb de eliberare care se află deasupra inelului
de fixare a pistolului de însămânţare QuickLock Clasic. 

Pistolul  de  însămânţare  QuickLock  2000: după  efectuarea
însămânţării, trageţi înapoi aripioarele semicirculare şi îndepărtaţi
pipeta şi paieta de pe pistolul de însămânţare QuickLock 2000. 

Pistolul de însămânţare QuickLock ERGO

Trageţi  pipeta  peste  inelul  de  fixare  al  tubului.  O fixare  suplimentară  a  pipetei  este  posibilă  cu  ajutorul  unui  inel  clamă  (cod
17024/0050)

Igienizarea

Mânerul pistolului de însămânţare QuickLock Clasic poate fi deschis prin deşurubarea inelului de fixare. Pentru curăţarea tubului şi a
interiorului  tubului,  tubul  trebuie  să  fie  îndepărtat  prin  împingerea  sa  înapoi.  Sterilizarea  prin  autoclavizare  este  posibilă  la  o
temperatură de până la +1200C.

Recomandări din practică

 Utilizaţi un instrument ascuţit pentru a deschide paieta de material seminal (folosiţi minicuterul, cod 17062/0010). Cutterul
asigură o tăietură curată la lungimea corespunzătoare. 

 Depozitaţi pipetele sigilate într-o zonă curată, întunecoasă şi răcoroasă. 

 Atunci când temperatura exterioară este scăzută, preîncălziţi aparatura de însămânţare la temperatura corporală înainte de a
veni în contact cu paieta de material seminal şi a fi utilizată.

 Vă rugăm respectaţi cu multă atenţie regulile de decongelare a materialului seminal. În acest scop vă rugăm să studiaţi de
asemenea  şi  instrucţiunile  de  utilizare  pentru  decongelator  SPERMATHERM  ELEKTRONIK  1  aflat  deasemenea  în
portofoliul nostru.   

Contact pentru informaţii tehnice

Partener de dicuţie pentru întrebări tehnice suplimentare: Dr. Frank Müller-Schösser, mueller-schoesser@minitube.de
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