FLEXOPLUS GENO krotāliju
izmantošana ņemot paraugus

parastā krotālija

Krotālija paraugu ņemšanai

audu paraugu caurule

Izmantojiet
Caisley MultiFlex
Stangas

ar krotālijas numuru

MPORTANT INFORMATION - PLEASE READ CAREFULLY - IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ CAREFULLY - IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ CAREFULLY -

paraugu ņemšanas
asmens no tērauda

Abām lielajām krotālijām ir zaļš riņķis

Krotālijas lielākā daļa ar audu paraugu
cauruli

I

Atdaliet četras savienotās krotālijas pa vidu.
Novietojiet krotālijas uz tīras virsmas.



Vispirms ievietojiet audu paraugu krotāliju!
II



Ievietojiet audu paraugu krotāliju CAISLEY
MultiFlex stangās, sekojot instrukcijām:
a) Viegli uzspiediet uz stangu baltām skavām.
b) Ievietojiet krotāliju lielāko daļu (ar parauga cauruli)
ar cilindrisko daļu uz leju un atlaidiet skavas. 
c) Atlaidiet skavas. Pārliecinieties, lai krotālija būtu
labi nostiprināta. 
Atdaliet mazāko daļu (tapiņas daļu) no lielākās

.

Ievietojiet mazāko krotālijas daļu (ar asmeni) stangās







Uzmanību! Ievietojiet asmeņa krotāliju stangās mēģiniet
neskarties pašam asmenim, lai nesabojātu iegūstamo





paraugu.
Tagad stangas ir gatavas paraugu ņemšanai un
krotāliju ievietošanai dzīvnieka ausī.

Krotāliju ievietošana dzīvnieka ausī:
a) Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām auss
skrimšļa līnijām
b) Ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes, ar
krotālijas lielāko pusi auss augšpusē
c) Un mazāko auss ārpusē
d) Tad stangas ātri un spēcīgi saspiež, līdz izdzird klikšķi
e) Pēc tam palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tas
atvērtos un atbrīvotu krotāliju





Ievietojot krotāliju ausī. Tā tiek pārdurta un paraugs
iekrīt paraugu caurulē. Tas tiek hermētiski noslēgts ar
paraugu ņemšanas asmeni.



Pareiza pozīcija

III Lai izņemtu paraugu no stangām, uzspiediet uz skavām
un pavelciet viņu nost.

Tad paraugu varēs viegli

izņemt no skavām.
.

Uzmanīgi izņemiet paraugu
no skavām lai tā neizkrīt
un netiek bojāta!

Multiflex krotāliju ielikšanas
pamācība

IV Krotālijas ievietošana stangās:
a) Viegli uzspiediet uz stangu baltām skavām .
b) Ievietojiet krotāliju lielāko daļu (ar caurumu) ar
cilindrisko daļu uz leju un atlaidiet skavas

.

c) Atdaliet mazāko daļu (tapiņas daļu) no lielākās
un ievietojiet to uz adatas līdz tā atduras .



V Krotāliju ievietošana dzīvnieka ausī:
f) Stangas novieto tā, lai krotālija atrastos starp abām
auss skrimšļa līnijām
g) Ne tuvāk kā 1/3 un ne tālāk kā 1/2 no auss pamatnes,
ar krotālijas lielāko pusi auss augšpusē
h) Un mazāko auss ārpusē
i) Tad stangas ātri un spēcīgi saspiež, līdz izdzird
klikšķi
j) Pēc tam palaidiet vienu stangas rokturi vaļā, lai tas
atvērtos un atbrīvotu krotāliju

Pareiza
pozīcija

Pēc desmit dienām pārbaudiet krotālijas radīto
brūci un, ja nepieciešams dezinficējiet to.

Uzmanību! Ja krotālija ir ielikta citādāk nekā norādīts pamācībā, krotāliju ražotājfirma negarantē krotāliju noturību.

