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Cuţitele UltraEdge de la Kembli-Med reprezintă răspunsul ideal pentru asigurarea 

conformităţii cu noua directivă UE privind siguranţa. 

 

 

 

 

 

 

 

Protejaţi-vă, atât pe Dvs cât şi personalul Dvs. 

 

 

Directiva Uniunii Europene 2010/32/EU privind siguranţa a intrat în vigoare în mai 2013. 

Scopul acestei directive este acela de a asigura un mediu de lucru cât mai sigur. 

Trebuie implementate strategii şi practici medicale pentru a asigura conformitatea directivei, 

astfel trebuie folosite dispozitive medicale adecvate, conforme cu  noua directivă UE. 

Alegeţi cuţitele UltraEdge cu sistem de protecţie SystemProtectTM de la Kembli-Med! 

Soluţia inovativă la reglementările directivei UE. 
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Cuţitele UltraEdge cu sistem de protecţie SystemProtectTM oferă avantaje clare atunci când vine 

vorba de siguranţă. 

 

Studiile ştiinţifice estimează numărul incidentelor legate de înţepături în Europa la aprox. 1.2 

mil/an; din acest total 8% reprezintă incidente legate de bisturie sau cuţite*. Leziunile datorate 

instrumentelor ascuţite / tăioase pot influenţa nivelul de risc al infectarii cu boli ca SIDA, hepatita 

B şi heptitia C. Astfel de leziuni cauzează pesoanei în cauză şi colegilor stres şi incertitudine.  

Cuţitele cu sistem de protecţie UltraEdge oferă exact aceste standarde de siguranţă 

tehnică, care sunt necesare unui mediu de lucru sigur. 

 

                  Siguranţă pentru personalul asistent. 

Cuţitele UltraEdge reduc semnificativ riscul unei leziuni accidentale cauzate de lama                                                                                                     

cuţitului pe timpul operaţiei chirurgicale: înainte de utilizare, în timpul utilizării, între 

diversele etape ale operaţiei şi la înlăturare / eliminare. 

Lamele oftalmologice sunt de obicei introduse înapoi în suportul protector, directiva UE interzice 

însă acest lucru. Sistemul de protecţie al Kembli-Med oferă o protecţie completă, întrucât 

acoperă întreaga lamă. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* Date EPINet, Dee May RGN, DMS. Durata studiului: iulie 2000 - iunie 2001.  
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Kembli-Med este distribuitor de aparatură şi consumabile oftalmologice de peste 15 ani, 

devenind în timp un partener de încredere în domeniul chirurgiei oftalmologice. Kembli-Med 

produce cuţitele oftalmologice UltraEdge cu sistem de protecţie SystemProtect. Toată gama de 

cuţite corespunde noii directive UE. 

 

Utilizare simplă 

Directiva prevede ca dispozitivele medicale să fie astfel concepute, încât să                                   

permită o utilizare cât mai uşoară şi simplă. 

La toată gama de cuţite a fost integrată o bucşă protectivă, care protejează lama în                                    

timpul manevrării şi manipulării. Această bucşă protectivă poate fi foarte uşor glisată în                     

spate, pentru a permite folosirea lamei, şi înapoi, pentru a acoperi şi proteja lama. În cazul 

manevrării corecte se aude un sunet de click în momentul în care bucşa este retrasă complet,              

la fel, când bucşa este trasă înapoi pentru a proteja lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu faceţi compromisuri când vine vorba de siguranţa Dvs şi a personalului Dvs asistent. 

Cuţitele de calitate ale Kembli-Med vă oferă performanţa şi precizia de care aveţi nevoie. 

 


