
THẬN TRỌNG: CHỈ NHỮNG THÀNH PHẦN BÊN TRONG VỈ ĐÓNG GÓI LÀ VÔ KHUẨN.
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THÁO RỜI nắp Tyvek của vỉ đóng gói và 
chuyển các thành phần bên trong sang một 
khu vực vô khuẩn

NỐI hệ thống ống vào LipiVage® và vật chứa 
chất thải của máy hút mỡ.

THÁO RỜI đầu chuyển đổi Luer-Luer và giữ 
lại để chuyển mỡ sau đó. Kéo nhẹ piston  về 
phía sau để sử dụng như một tay cầm.

KẾT NỐI VỚI CANNULA 
Bộ kit có kèm vật tư tiêu hao cannula: Đặt 
cannula lên trên LipiVage® và xoay cho đến khi 
hai cánh của cannula khớp với đầu khóa, bạn 
có thể nghe một tiếng “click”.

Nếu cần xử lý thêm mỡ, RỬA MÀNG LỌC 
trước lần thu thập mỡ kế tiếp bằng cách di 
chuyển piston tới trước và sau nhiều lần 
(vẫn mở áp lực âm). Bạn cũng có thể rửa 
màng lọc bằng dung dịch muối vô khuẩn 
(mở áp lực âm để hút dung dịch muối vào) 
nhằm loại bỏ dầu khỏi màng lọc

Lặp lại các bước từ 4 đến 7.

Bộ kit không kèm vật tư tiêu hao cannula: 
Nối loại cannula tái sử dụng vào, đảm bảo 
kết nối chặt.

CÀI ĐẶT MÁY HÚT đến
áp suất 10-18 inHg (253-457 
mmHg).THU THẬP mỡ trong 
xấp xỉ một phút với piston ở 
trạng thái kéo ra tối đa (1).

Giữ dụng cụ ở tư thế 
ĐỨNG THẲNG và tháo 
dịch thừa

Tắt máy hút và CHUYỂN MỠ GHÉP vào xy-lanh bằng một trong hai phương pháp (A) hoặc (B)

Nối đầu chuyển đổi Luer-Luer được cung 
cấp tới phần đầu của thiết bị và nối 

xy-lanh nhận mỡ tới đầu còn lại của đầu 
chuyển đổi. Piston của xy-lanh nhận mỡ ở 
trạng thái đóng vào hoàn toàn. Chuyển mỡ từ 
LipiVage® sang xy-lanh bằng cách đẩy piston 
của LipiVage® trong khi đồng thời kéo piston 
của xy-lanh (hoặc, để dễ dàng hơn, bạn có 
thể tháo rời piston của xy-lanh nhận mỡ và 
lắp vào trở lại khi quá trình chuyển mỡ hoàn 
tất)

Chuyển mỡ từ LipiVage® vào trong phần 
sau của xy-lanh nhận mỡ sau khi đã tháo 

bỏ piston. Khi quá trình chuyển mỡ hoàn tất, 
thay thế piston trong xy-lanh
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