
ÎNCHIDEȚI* ambele linii

PAS 1

PAS 4
ROTIȚI unitatea de procesare și 
PLASAȚI-O în poziție verticală cu capacul 
gri în sus
CONECTAȚI două seringi de 10 ml luer 
lock  la capetelea unității de procesare
DESCHIDEȚI linia de intrare (capac 
albastru / portocaliu / verde / galben / 
roz)
UMPLEȚI seringa inferioară conectată la 
supapa de încărcare (albastru / 
portocaliu / verde / galben / roz capac) 
cu aproximativ 10 ml soluție salină
ÎNCHIIDEȚI * ambele linii

ROTIȚI unitatea de procesare cu 
capacul albastru / portocaliu / verde / 
galben / roz în sus și ÎNCHIDEȚI * linia 
de intrare.
CONECTAȚI seringa lipoaspirată ușor 
la supapa auto-ocluzivă (capac 
albastru / portocaliu / verde / 
galben / roz) și aveți grijă să nu 
strângeți excesiv.
DESCHIDEȚI linia de ieșire (capac gri)
INJECTAȚI lipoaspiratul menținând 
unitatea de procesare într-o poziție 
verticală la nivelul ochilor. Nu depășiți 
15 cm și 80 cm la un moment dat 
pentru LGD 60 și respectiv LGD 240

PAS 2

PAS 3
ÎNCHIDEȚI ambele linii și agitați 

energic timp de cel puțin 2 minute, 
deschizând liniile pentru clătire țesutul 

cu soluția salină la fiecare 20 de 
secunde

NU mai agitați când
soluția salină din unitatea de 

procesare este transparentă

PAS 5
REINJECTAȚI FERM în unitatea de procesare 
soluția salină conținută în seringă conectată la 

(capac albastru / portocaliu / verde / galben / 
roz) păstrând în același timp unitatea de 

procesare în poziție verticală

INFILTRARE / ANESTESIE folosiți canula 17G

LANESTEZIE LOCALĂ ANESTEZIE TOTALĂ

250 ml Soluție salină 250 ml Soluție salină

1/2 vial 1cc Adrenalină 1/2 vial 1cc    Adrenalină

30 cc al 2% Lidocaină

60cc Kit

ANESTEZIE LOCALĂ

500 ml Soluție salină 500 ml

1 vial 1cc Adrenalină 1 vial 1cc

50 cc al 2% Lidocaină

240cc Kit

1/2 vial 1cc

30 cc al 2%

1/2 vial 1cc

30 cc al 2%

așteptați 8/10 minute

PRELUCRAREA ȚESUTURILOR ADIPOASE

SERINGA conectată la supapa de deasupra (CAP 
GRI) va fi în consecință umplută cu LIPOGEMS® 
gata de utilizare

* utilizați numai clemele din plastic furnizate împreună cu dispozitivul

N.B. 60cc KIT: volum maxim 15 cc pentru fiecare prelucrare 
240cc KIT: volum maxim 80 cc pentru fiecare prelucrare
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Soluție salină

RECOLTAREA ȚESUTURILOR ADIPOASE folosiți canula 13G

ANESTEZIE TOTALĂ

Adrenalină

TRANSFERAȚI ȚESUTUL RECOLTAT           
în seringi de 10cc pentru decantare

CONECTAȚI 
vârful liniei de intrare (capac 

albastru / portocaliu / verde / 
galben / roz) la punga salină
Așezați unitatea de procesare

în poziție verticală cu capacul gri 
în sus. DESCHIDEȚI ambele linii, 

lăsați să curgă soluția salină și 
îndepărtați toate bulele de aer 

mișcând sau scuturând unitatea 
de procesare

ÎNCHIDEȚI* ambele linii

Nu utilizați dispozitivul pentru mai mult decât două 
procesări




