
 

Narzędzia i implanty 
zatwierdzone przez Fundację 
AO.  
 

 

Instrukcja użycia 
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Specjalny olej Synthes®, 40 ml 
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Specjalny olej Synthes®, 40 ml 

Przeznaczenie 
Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do smarowania narzędzi chirurgicznych lub ich komponentów 
oraz do ich konserwacji. 

Informacje ogólne 
Z technicznego punktu widzenia specjalny olej Synthes® może wspierać właściwości mechaniczne narzędzi 
medycznych oraz ich komponentów, ograniczać ścieranie i korozję, a tym samym wytwarzanie ciepła, i 
wreszcie wydłużyć okres przydatności narzędzi do użycia. Warstwa oleju nie przeszkadza w skutecznej 
sterylizacji. Specjalny olej Synthes® to produkt bez silikonu 

Instrukcje bezpieczeństwa 
Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do smarowania wyłącznie systemów napędów Synthes oraz 
narzędzi po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi odpowiedniego narzędzia chirurgicznego lub 
napędu. Nie stosować produktu z napędami Electric Pen Drive, Air Pen Drive oraz napędami Anspach. 

Specjalny olej Synthes® należy nakładać bezpośrednio przed sterylizacją. 

Specjalny olej Synthes® jest przeznaczony do stosowania przez dział dezynfekcji i sterylizacji lub centrum 
serwisowe i pracowników produkcyjnych Synthes.  

Nie stosować specjalnego oleju Synthes® po wskazanym terminie przydatności. 
Instrukcje bezpiecznego stosowania, utylizacji oraz potencjalnych zagrożeń związanych  
z określonymi mieszaninami chemicznymi dotyczącymi tego produktu są dostępne do wglądu w 
odpowiedniej karcie charakterystyki materiału (SE_492010). 
Egzemplarz można uzyskać pisząc na adres msds@synthes.com.  

Zastosowanie 
1. Sprawdzić datę przydatności i zdjąć wieczko. 
2. Usunąć plombę bezpieczeństwa dozownika za pomocą nożyczek. 
3. Dla komfortu obsługi i precyzyjnego aplikowania zalecamy stosowanie końcówki dozującej (Nordson, 

zielona, d = 0,84 mm).  
4. W celu poprawnego stosowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi odpowiedniego systemu 

napędu lub narzędzia chirurgicznego. 

Środki ostrożności: 
− Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.  
− Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
− Przeczytać instrukcję stosowania, przestrzegać jej i zachować ją 
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Polski 

 
Objaśnienie symboli 

 

 Uwaga 

 

Przed przystąpieniem do korzystania z wyrobu należy zapoznać się z instrukcją użycia. 

 

Ten przyrząd spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych. 
Zgodność została potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, a wyrób nosi 
oznakowanie CE. 

 

Wytwórca 

 

Wyrób niesterylny 

 

Chronić przed światłem słonecznym 

 Data ważności 
 

 

NIEJAŁOWE 

niejałowe 



 

 
 
 

 
Synthes GmbH 
Eimattstrasse 3 
4436 Oberdorf 
Szwajcaria 
Tel. +41 61 965 61 11 
Faks +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com   
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