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Návod k použití  -  Láhev na moč s uzávěrem 
  

Typ výrobku: zdravotnický prostředek 

Provedení: nesterilní 

Cílový pacient:  muži bez omezení týkající se věku 

Určený uživatel:  zdravotnický pracovník nebo laická osoba 

Použité materiály:   PE (polyetylen) 

Nežádoucí účinky:  Pokud je výrobek používán v souladu s pokyny výrobce, nejsou nežádoucí reakce známy.  

Skladování:  Skladovat při teplotě od +5°C do 35°C.  
        

Určený účel použití 

Plastová láhev s uzávěrem, objem 1000 ml, s dělenou stupnicí po 50 ml, je určena zejména špatně pohyblivým nebo nepohyblivým pacientům k zachycení jednotlivých porcí moči, bez nutnosti přístupu 
na toaletu. Slouží k orientačnímu monitorování množství vydané moči. Zaoblené okraje a lemy zajišťují pohodlné použití a snadné čistění.  

Postup pro použití 

1. Sejměte uzávěr lahve. 
2. Umístěte láhev do požadované pozice. 
3. Po použití láhev uzavřete. 
4. Obsah lahve vyprázdněte na toaletě, vymyjte a vydezinfikujte. Umyjte si ruce mýdlem a vodou. 

Výrobek lze čistit a dezinfikovat běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví, ale i v domácnostech. Možné mýt v myčce do teploty 70°C. 

 
Stupnice na lahvi je pouze orientační, nepoužívat jako měřidlo. 

Postup pro bezpečnou likvidaci ZP 

Po použití u infekčního pacienta ve zdravotnickém zařízení: ZP uložit do PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem 

odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné 

dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení. 

Po použití v domácím prostředí: Láhev propláchnout teplou mýdlovou vodou, zabalit do plastového sáčku a odložit do odpadkového koše určeného pro komunální odpad. 

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému místnímu orgánu. 

OKOLNOSTI, ZA KTERÝCH BY UŽIVATEL MĚL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA: V případě přítomnosti krve v moči. 

Symboly použité na obalu 

  

   Výrobce                                       Zdravotnický prostředek        Datum výroby 

                  Katalogové číslo Číslo šarže  Výstraha 

Návod je k dispozici také v elektronické podobě na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí dalších kopií je možné na vyžádání prostřednictvím e-mailu: prodej@gama.cz. 

Datum vydání: 14. 5. 2021 
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    Návod na použitie  -  Fľaša na moč s uzáverom 
  

Typ výrobku: zdravotnícka pomôcka 

Provedenie: nesterilné 

Cieľový pacient:  muži bez obmedzenia týkajúce sa veku 

Určený používateľ:  zdravotnícky pracovník alebo laická osoba 

Použité materiály:   PE (polyetylén) 

Nežádúcie účinky:  Pokiaľ sa výrobok používa v súlade s pokynmi výrobcu, nie sú nežiadúce reakcie známe.  

Skladovanie:  Skladovať pri teplote od +5°C do 35°C.  
        

Určený účel použitia 

Plastová fľaša s uzáverom, objem 1000 ml, s delenou stupnicou po 50 ml, je určená najmä zle pohyblivým alebo nepohyblivým pacientom na zachytenie jednotlivých dávok moču, bez nutnosti prístupu 
na toaletu. Slúži k orientačnému monitorovaniu množstva vydaného moču. Zaoblené okraje a lemy zaisťujú pohodlné použitie a jednoduché čistenie. 

Postup pre použitie 

1. Odstráňte uzáver fľaše. 
2. Umiestnite fľašu do požadovanej pozície. 
3. Po použití fľašu uzavrite. 
4. Obsah fľaše vyprázdnite na toalete, vymyte a vydezinfikujte. Umyte si ruky mydlom a vodou. 

Výrobok je možné čistiť a dezinfikovať bežnými prostriedkami používanými v zdravotníctve, ale aj v domácnostiach. Vhodný do umývačky do teploty 70°C. 

 
Stupnica na fľaši je len orientačná, nepoužívať ako meradlo. 

Postup pre bezpečnú likvidáciu ZP 

Po použití u infekčného pacienta v zdravotníckom zariadení: ZP uložiť do PE vrecka určeného pre nebezpečný – infekčný odpad. Označené vrece (kódom odpadu, miestom vzniku, dátumom a 

podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečnej vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie 

riadnej dekontaminácie. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia. 

Po použití v domácom prostredí: Fľašu prepláchnuť teplou mydlovou vodou, zabaliť do plastového vrecka a vložiť do odpadkového koša určeného pre komunálny odpad. 

POZNÁMKA PRE UŽIVATEĽOV: Akýkoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mal byť hlásený výrobcovi a príslušnému miestnemu orgánu. 

OKOLNOSTI, ZA KTORÝCH BY UŽIVATEĽ MAL KONTAKTOVAŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA: V prípade pritomnosti krvi v moči. 

Symboly použité na obalu 

  

   Výrobca                                     Zdravotnícka pomôcka        Dátum výroby 

                  Katalógové číslo Číslo šarže  Výstraha 

Návod je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkách www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie ďalších kópií je možné na vyžadanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz. 

Dátum vydania: 14. 5. 2021 
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