
Тези указания за употреба не са предназначени за
разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба
387.343  Водеща тръба SynFrame
387.344 Ъглова хирургическа пръчка SynFrame
387.336  Поддържащ пръстен SynFrame
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Инструкции за употреба

387.343  Водеща тръба SynFrame за ъглова хирургическа пръчка  
№ 387.344, за основната система

387.344 Ъглова хирургическа пръчка SynFrame, за основната система
387.336  Поддържащ пръстен SynFrame B 300 mm, от две части, 

цялостна, за основната система

Моля, преди употреба, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, 
брошурата на Synthes “Важна информация” и съответните хирургични техники. 
Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материали
Материали: Стандарти:
Неръждаема стомана (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Предназначение
SynFrame е система за хирургичен достъп и ретракция. Тя се състои от основна 
система (основна конструкция) и модули, които са специално проектирани за 
съответните изисквания и нужди при различни показания и/или техники за 
достъп (например, преден лумбален достъп за тотална смяна на диск). 

Третиране преди използване на изделието
Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилно състояние, трябва да се почистят 
и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване ги извадете 
от оригиналната опаковка. Преди стерилизация с пара поставете продукта в 
одобрена обвивка или контейнер. Следвайте указанията за почистване и 
стерилизация, дадени в брошурата на Synthes “Важна информация”.

Обработка/повторна обработка на изделието
Подробни указания за обработка на имплантите и повторна обработка на 
изделията за многократна употреба, на таблите и кутиите за инструменти, 
са посочени в брошурата на Synthes “Важна информация”. Указания за 
сглобяване и разглобяване на инструментите “Разглобяване на 
инструменти, състоящи се от много части” може да се свалят от:   
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Допълнителна информация, специфична за изделието
Системата SynFrame е изолирана от заземената операционна маса чрез 
универсален държач SynFrame за операционна маса (387.342), в съответствие със 
стандартите за безопасност IEC 60601-1 и IEC 60602-2, VDE 0750 част 2 и VDE 0753 
за позициониране без заземяване на пациентите.

Synthes може да гарантира позициониране без заземяване на пациентите, само 
ако SynFrame се използва заедно с универсален държач SynFrame за 
операционна маса (387.342), която трябва да бъде в отлично състояние. 

За инструкции относно манипулирането с универсалния държач направете 
справка в Хирургичната техника SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com

http://www.depuysynthes.com
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