Gratulálunk!
Ezennel Ön megvásárolta a legfejlettebb füllyukasztó készüléket. A STUDEX® System 75 TM
három évtizednyi tervezést és finomítást tudhat maga mögött. Ez a fejlett, jól megtervezett
készülék köQQ\HQ NH]HOKHW LOOHWYH IHOW|OWKHW tervezéspQHN N|V]|QKHWHQ SHGLJ mind a
vásárlót, mind a szakembert megóvja a belövés során bekövetkezhetHVHWOHJHVVpUOpVHNWO
A készülék formája alkalmazkodik a kéz alakjához, mely biztos, stabil fogást eredményez. A
steril, eldobható kapszulás készülék könnyedén lyukasztja át a fület, és automatikusan
elhelye]L D NDSFVRW D PHJIHOHO PyGRQ EL]WRVtWYD D VWHULOLWiV PHJU]pVpW A kapocs
PHJIHOHO HOKHO\H]pVH FV|NNHQWL D] HVHWOHJHV NpQ\HOPHWOHQVpJ HOIRUGXOiViW pV HOVHJtWL D
füllyukasztás utáni gyógyulást.
A STUDEX® System 75 TM steril fül-EHO|YNDSV]XODpVD678'(;® termékek használata
évekig biztosítja a problémamentes fül-belövést.
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A STUDEX –5/
A STUDEX® a fül-EHO|Y NpV]OpNHN pV D EHOKHW IOEHYDOyN WHUOHWpQ világszerte a
kiválóságot jelenti, immár három évtizede.
A STUDEX® a fül-belövéshez szükséges felszHUHOpVHN pV EHOKHW IOEHYDOyN legnagyobb
gyártója világszerte. Minden egyHV WHUPpNQNHW D OHKHW OHJMREE PLQVpJEHQ iOOtWMXN HO
gyárunkban Los Angeles-ben, Kaliforniában, az Amerikai Egyesült Államokban.
Minden egyes fülbevalót automatizált Svájci gépek készítenek D OHJNLYiOyEE PLQVpJ&, az
Egyesült Államokban HOiOOtWRWW DQ\DJRNEyO. A gyártás folyamatának minden egyes lépése
szigorú pontossággal van felügyelve, biztosítva ezzel, hogy az Ön által vásárolt termék a
OHKHW OHJW|NpOHWHVHEE OHJ\HQ A EHOKHW IOEHYDOy - gyártásának befejeztével – sterilizáló
programunk segítségével egy csomagba kerül, a nemzetközi V]DEYiQ\QDNPHJIHOHOHQ.
A STUDEX® termékek a nemzetközi egészségügyi minisztérium által jóváhagyott
teszteléseken mennek keresztül. Mivel a STUDEX® a fülbevalók és fül-EHO|Y NpV]Opkek
világ legnagyobb gyártójaként van elismerve, és termékei a világ bármely táján
megtalálhatóak, így Ön biztos OHKHW DIHOO KRJ\ WHUPpNHink valóban a legprecízebb
kivitelezéssel rendelkeznek.
A STUDEX® folyamatosan tökéletesíti termékeit és azok csomagolásait, elosztóiból alkotott
nemzetközi hálózatával pedig ellátja a piacokat termékeivel KRJ\ D OHKHW OHJMREEDQ
NLHOpJtWVHDNLVNHUHVNHGN igényeit.

Folyamatos kutatásaink és fejlesztéseink eredménye a System 75 TM, D] HJ\V]HU&HQ
használható, eldobható, VWHULO NDSV]XOiV EHO|Y NpV]OpN amely OHKHWYp WHV]L D
professzionális fül-belövést, a EHOKHW IOEHYDOy YDJ\ D NDSRFV PHJpULQWpVH QpONO

A SYSTEM 75 TM KOMPONENSEI
Az Eldobható Kapszula

•A fülbevaló szára és a hozzá tartozó kapocs sterilizált állapotban egy szintén steril, eldobható
kapszulában vannak elhelyezve.
•A kapszulák párban vannak csomagolva, de külön-külön, egyenként is felhasználhatók,
megrizvén a sterilitást.
•A belöv látható a csomagoláson keresztül is, a könnyebb azonosíthatóságért.
•A fülbevaló szára látható a lyukasztás közben, így egyszer&bbé válik a beigazítás és a célzás.
•A kapocs magától rácsatolódik a fülbevaló szárára, sterilen, érintetlenül.

A Készülék

• A Kapszula Foglalat stabilan tartja a kapszulát
• A markolat íveltsége kényelmes fogást biztosít
• Kisebb tömeg a könnyedébb kezelhetségért
• A készülék sosem érinti a páciens fülét (sterilitás)

A SYSTEM 75 TM TULAJDONSÁGAI
$6\VWHPHJ\HJ\V]HU&HQKDV]QiOKDWyHOGREKDWy-kapszulás fül-EHO|YUHQGV]HUNpQWOHWW
megtervezve, a fül-belövéssel foglalkozó szakemberek igényeinek kielégítésére.
A System 75™ számos olyan elnyös tulajdonsággal rendelkezik, amivel a többi belövkészülék nem, beleértve a következket is:
1. A készülék formája alkalmazkodik a kéz alakjához, mely biztos, stabil fogást tesz
leheWvé.
2. A fülbevaló szára és kapcsa egy m&anyag kapszulára vannak felersítve, amelyek
sterilen vannak becsomagolva. A kapszulát fel lehet szerelni a markolatra, illetve el
lehet azt onnan távolítani a fülbevaló belövése után, a kapszula vagy a fülbevaló
szárának megérintése nélkül. Ez biztosítja a sterilitás megrzését mind a páciens, mind
a szakember számára.
3. Minden egyes kapszula (a benne lev fülbevaló szárral és kapoccsal) külön,
önmagában van becsomagolva. Így, ha csak az egyik fülbevalót akarja felhasználni,
megteheti azt anélkül, hogy a másik kapszula sterilitását veszélyeztetné.
4. A kapszula használatával a rögzít kapocs automatikusan, megfelelen elhelyezkedve
rögzül a fülbevaló szárán, lehetvé téve, hogy a késbbiekben a fülcimpa ápolásakor
és tisztításakor hozzá lehessen férni a fülcimpa fülbevaló által takart részéhez.
5. A fülbevaló szárának egyedülálló kialakítása biztosítja, hogy ahhoz a kapocs
megfelelen igazodjon, így ezzel a szakembernek nem kell a fülbevaló belövése után
foglalkoznia.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A VÁSÁRLÓ FELKÉSZÍTÉSE
1. Mutassa meg a vásárlónak a fülbevaló bemutatóállványt, hogy kiválaszthassa róla a neki
tetsz fülbevalót.
2. Töltesse ki és írassa alá a vevvel a Hozzájárulási Nyilatkozat nyomtatványt.
3. Ültesse le a kijelölt helyre.

AZ ÖN FELKÉSZÜLÉSE A FÜLBELÖVÉSRE
Els lépésben vessen egy pillantást a System 75™ készülékre és a becsomagolt fülbevalókra.
Nagyon fontos, hogy magabiztos, tapasztalt szakemberként jelenjen meg páciense eltt .
Minél nyugodtabb Ön, annál könnyedébben érzi majd magát vevje, aki így nem lesz feszült
és az esetlegesen elforduló kisebb kellemetlenségeket jobban viseli majd.

1. Mossa meg alaposan kezeit meleg vízzel és szappannal, majd törölje meg ket teljesen
szárazra egy eldobható törölközvel. Ezek után húzzon fel eldobható gumikeszty&t
mindkét kezére, még a füllyukasztás megkezdése ELÕTT.

2. Ellenrizze, hogy vannak-e ciszták a páciens fülcimpájában (a ciszták a brszövetbe
beágyazott idegen szövettörmelékek): tapogassa ki, nyomkodja meg ujjaival a fülcimpát.
Ha közben kicsi, kemény, elmozdítható rögöt, csomót érez ujjaival, az valószín&leg ciszta.
Ha viszont a rög látható és kitapintható, de nem lehet elmozdítani, akkor az nagy
valószín&séggel hegesedés (a ciszta nem látható de elmozdítható, míg a hegesedés látható
de nem mozdítható). A hegesedést át szabad szúrni a cisztát viszont nem, mert
elfordulhat, hogy a lyukasztáskor átszakítja a rögöt, mely így belekerül az t körülvev
szövetbe, mely fertzéshez vezethet.

A LYUKASZTÁS HELYÉNEK BEJELÖLÉSE
A FÜLÖN
1. Vetesse ki páciensével fülbevalóit.
2. Kérdezze meg páciensét hová szeretné tetetni az új fülbevaló(ka)t.
Tisztítsa meg vásárlója füleit a Studex® Ear care Solution -nel
átitatott steril gézlappal vagy a Studex Sterile Prep lapocskával. Ha
egyik sem áll rendelkezésére, használhat alkoholt is.
3. Jelölje meg a fülcimpát a megfelel helyen a nem toxikus Marking
Pen jelöl tollal (1. ábra).
4. Hagyja, hogy vevje leellenrizze és jóváhagyja a lyukasztás helyét MIELTT
megkezdené az eljárást. A tisztítás után a vásárló nem érhet hozzá füleihez.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
FÜLBEVALÓ BELÖVÉS - FÜL PORCBA
Amennyiben a fülbevalót a fül porcos részében (2. Ábra) akarjuk elhelyezni, még több
odafigyelésre van szükség mind a belövéskor, mind az utána elvégzett óvintézkedések során.
BELÖVÉSRE ALKALMAS TERÜLET A FÜLPORCBAN
Még több odafigyelést igényel, ha a fül ezen részében akarjuk
elhelyezni a fülbevalót. (A jobb oldali kép besatírozott része)
A fül "felgöngyölödött" részében nem szabad fülbevalót
elhelyezni!

Azon pácienseknek, akiknél a fül porcos része nagyon vékony vagy ersen sodródott, az Ön
feladata hogy kezével húzva finoman "kigöngyölítse" azt, amikor a fület átlövi. Ez fontos,
mert a készüléket így megfelelen oda tudja igazítani a fülhöz.
Mindig - amikor a fül porcos részében próbál elhelyezni fülbevalót - gyzdjön meg róla,
hogy a készülék megfelelen van odaigazítva a fül felszínéhez.
Figyelmeztesse páciensét, hogy a porcos terület utókezelése hosszabb ideig tart, mint a
fülcimpáé.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A KAPSZULA ELHELYEZÉSE A
KÉSZÜLÉKBEN
A biztonság kedvéért mossa meg mindkét kezét alaposan, törölje meg ket eldobható
törlkendvel, majd húzzon fel gumikeszty&t mindkét kezére mieltt felbontaná a steril
csomagolást vagy a páciens füléhez érne.
1. Gondosan törölje meg a készüléket annak minden egyes használata eltt és után.
2. (Távolítsa el a borító fóliát a párosan csomagolt kapszulákról,ha van majd) a perforáció
mentén tépje el a csomagolást, a két kapszula között.
3. Távolítsa el a fedpapírt az egyik kapszula csomagolásának hátoldaláról.1(6=('-(
.,$.$36=8/È7$&620$*2/È6%Ï/
4. Fogja meg ersen a kapszula m&anyag fedelét a két oldalán, majd a nyitott részével lefelé
csúsztassa azt a készülék tetején lev ágyazatának elejébe, teljesen (3A. ábra).
5. Helyezze el a kapszula hátulját is az ágyazatban, míg az teljesen beilleszkedik oda (3B
ábra).
6. Szedje le a m&anyag fedelet (3C. ábra), de ne dobja szemétbe; késbb még szükség lesz
rá.
7. A készülék ezzel el van készítve a fül-belövéshez (3D. ábra).

SOSE ÉRINTSE MEG A KAPSZULÁT!
A kapszulát mindig csak annak m&anyag fedelén keresztül fogja meg, annak beszerelésekor,
eltávolításakor, illetve szállításakor is. Ilyen módon a belövk és a kapcsok sterilitása
megmarad,
mert
azok
nem
érintkeznek
a
páciens
brével.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A KAPSZULA ELHELYEZÉSE A
KÉSZÜLÉKBEN

3A. Ábra

3B. Ábra

3C. Ábra

3D. Ábra

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A FÜL-BELÖVÉS VÉGREHAJTÁSA
Bizonyosodjon meg róla, hogy a páciens fülei meg lettek tisztítva a Sterile Prep lapocska
segítségével.
1. Igazítsa a készüléket a fülhöz úgy, hogy a fülcimpa a fülbevaló hegye és kapcsa között
helyezkedjen el, figyelmesen illesztve a fülbevaló hegyét a fülcimpán megjelölt ponthoz
(4. ábra). Ezen pozíció megtartása mellett kezdje el lassan benyomni a készülék hátulján
OHYEHO|YNDUW(NNRUDIOEHYDOyKHJ\HN|]HOHEEVLNOLNPDMGDIOFLmpához, pontosabb
célzást biztosítva ezzel.

2. (EEHQDKHO\]HWEHQK~]]DPHJKDWiUR]RWWDQDNDUWiWOYHH]]HODIOFLPSiWPHJIHOHOHQ
elhelyezve benne a fülbevalót - beleértve a kapocs rögzítését a fül mögött (5. ábra).

3. Engedje ki a kart (6. ábra), majd óvatRVDQHUHVV]HOHDNpV]OpNHWHODIOWO iEUD 

4. 7iYROtWVD HO D] HOKDV]QiOW NDSV]XOiW D NpV]OpNEO OG H]]HO NDSFVRODWRV OHtUiVRN  PDMG
dobja szemetesbe azt és annak fedelét. Ismételje meg az imént ismertetett eljárást a többi
fülbevalóval is.
Lássa el páciensét a fülbevaló-belövés utáni kezeléssel kapcsolatos szükséges információkkal,
majd engedje haza.
MEGJEGYZÉS:
A fül-belövés végeztével kérdezze meg vásárlóját hogy jól érzi-e magát, vagy
i nk áb b e g y k i cs i t m ég ül v e m arad n a. Ha páci en s e fel ál l és s z édü l , ém el ye g,
ültesse vissza még 3-5 percre, mieltt hazaengedné.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A FÜL-BELÖVÉS VÉGREHAJTÁSA

4. Ábra

5. Ábra

6. Ábra

7. Ábra

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A KAPSZULA ELTÁVOLÍTÁSA A
.e6=h/e.%/
1. A füllyukasztás végeztével helyezze rá a m&anyag fedelet (amelyikben a kapszula
eredetileg volt) az elhasznált kapszulára (8. ábra).
2. Fogja meg ersen a fedelet annak két oldalán (9. ábra), majd csúsztassa - a benne lev
kapszulával együtt - finoman elre a készülék orra felé.
3. Emelje ki a kapszulát - fedelével együtt - a készülékbl (10. ábra).
4. Az elhasznált kapszulát és annak fedelét dobja szemetesbe.
MEGJEGYZÉS:
SOSE ÉRINTSE MEG A KAPSZULÁT!
A kapszulát mindig csak annak m&anyag fedelén keresztül fogja meg, annak beszerelésekor,
eltávolításakor, illetve szállításakor is. Ilyen módon a belövk és a kapcsok sterilitása
megmarad,
mert
azok
nem
érintkeznek
a
páciens
brével.
0LQGLJYLVHOMHQNHV]W\&WVDMiW, illetve páciense biztonságának érdekében.

A FÜL-BELÖVÉS LÉPÉSEI
A KAPSZULA ELTÁVOLÍTÁSA A
KÉSZh/e.%/

8. Ábra

9. Ábra

10. Ábra

FÜL-BELÖVÉS UTÁNI
GONDOSKODÁS
A fül belövés utáni ápolása befolyásolja a leginkább azt, hogy
a belövés után a fülek egészségesen maradnak-e!
A STUDEX® Ear Care Solution és Ear Care Gel termékek az átlyukasztott fülek egészségének
PHJU]pVppUWOHWWHNNLIHMOHV]WYH.
A STUDEX® Ear Care Solution kiegyensúlyozott pH értéke puhává és egészségessé teszi a
EUW Az Ear Care Gel ugyanezen formulával rendelkezik, gél változatban, a kényelem
kedvéért. Emellett mindkét termék hatékonyan véd a káros baktériumokkal szemben,
használatuk kellemes és biztonságos védelmet nyújt minden korosztály számára.
A kezdeti, HOVNpQWEHOWWIOEHYDOyNDWKDJ\MDIOpEHQ-KpWHQNHUHV]WOQHV]HGMHNLNHW
IOHLEO, és vigyázzon rá, hogy a kapcsok ne legyenek túl szorosan a fülre szorítva! (11. Ábra)

Használja a STUDEX® Ear Care Solution és Ear Care Gel termékek valamelyikét D] HOV 
hétben, legalább két alkalommal naponta: a fülbevalók eltávolítása nélkül kenje be fülcimpája
HOOVpVKiWXOVyROGDlát a fent említett termékek valamelyikével átitatott fültisztító pálcikával,
vagy az erre a célra kialakított tubus segítségével (12. Ábra). &V~V]WDVVD ILQRPDQ HOUH pV
hátra a fülbevalót a fülben, hogy a gél bejuthaVVRQDIOFLPSiEDQOHYO\XNEHOVHMpEHis (13.
Ábra). )RUJDVVDPHJ DIOEHYDOyNDWIOpEHQ D FV|UJyUD IHOK~]iViKR]KDVRQOyPyGRQ kéthárom alkalommal naponta.
Használjon Ear Care Gel –t ]XKDQ\]iV HOWW KRJ\ H]]HO WiYRO WDUWVD IOpWO D KDM VSUD\ –t,
szappant, sampont és más készítményeket. A hajmosás illetve zuhanyzás után öblítse le
alaposan fülcimpáit tiszta vízzel, majd tisztítsa meg azokat az Ear Care Solution és Ear Care
Gel termékek segítségével.
$] (DU &DUH 6ROXWLRQ pV (DU &DUH *HO WHUPpNHNHW D IHUW]pVHN HONHUOpVH érdekében kell
használni. Ezen termékek rendszeres használata még akkor is javaslott, amikor a fül már
teljesen rendbejött és a vásárló már másik fülbevalókat visel – a fülek egészségének
PHJU]pVH LOOHWYH D IOEHYDOyN WLV]WiQ WDUWiVD pUGHNpEHQ Az Ear Care Solution és Ear Care
Gel termékek teljes használati utasítása megtalálható a csomagolásukon.

FÜL-BELÖVÉS UTÁNI
GONDOSKODÁS

11. Ábra
(OOHQUL]]HKRJ\DIOEHYDOyNPHJIHOHO HQKHO\H]NHGQHN-e el a fülben.

12. Ábra
Alkalmazza az Ear Care Gel vagy Solution termékek valamelyikét.

13. Ábra
&V~V]WDVVDDIOEHYDOyWILQRPDQHO UH-hátra, hogy a Gel vagy a Solution
bejusson a résbe.

14. Ábra
Alkalmazza a Gel –W]XKDQ\]iVHOWWDYpGHOHP érdekében.

