
Tento návod k použití není určen k
distribuci ve Spojených státech.

Návod k použití
387.343 Trubka vodicí SynFrame
387.344 Tyč zahnutá SynFrame
387.336 Přídržný kroužek SynFrame
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Návod k použití

387.343  Trubka vodicí SynFrame, pro zahnutou tyč č. 387.344, pro 
základní systém

387.344 Tyč zahnutá SynFrame, pro základní systém
387.336  Přídržný kroužek SynFrame B 300 mm, dvoudílný, kompletní, 

pro základní systém

Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ 
společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgické techniky. Ujistěte se, že jste 
obeznámeni s vhodnou chirurgickou technikou.

Materiály
Materiály: Normy:
Nerezová ocel (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Zamýšlený účel
SynFrame je systém chirurgického přístupu a retrakční systém. Skládá se ze 
základního systému (základní konstrukce) a modulů, které jsou speciálně navrženy 
pro příslušné požadavky a potřeby různých indikací a/nebo přístupových technik 
(například přední bederní přístup pro úplnou náhradu plotének).

Ošetření před použitím prostředku
Produkty společnosti Synthes dodávané v  nesterilním stavu musí být před 
chirurgickým použitím očištěny a  sterilizovány parou. Před čištěním odstraňte 
všechny původní obaly. Před sterilizací parou umístěte produkt do  schváleného 
obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce 
„Důležité informace“ společnosti Synthes.

Příprava / opětovná příprava prostředku
Podrobné pokyny pro přípravu implantátů a opětovnou přípravu opakovaně 
použitelných prostředků, nástrojových sít a pouzder jsou popsány v příručce 
společnosti Synthes „Důležité informace“. Pokyny pro sestavení a rozebrání 
nástrojů „Rozebrání vícedílných nástrojů” je možné stáhnout na:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Dodatečné informace specifické pro prostředek
Systém SynFrame je izolovaný univerzálním držákem SynFrame pro operační stoly 
(387.342) od uzemněného operačního stolu v souladu s bezpečnostními normami 
IEC 60601-1 a IEC 60602-2, VDE 0750, část 2, a VDE 0753 o polohování pacientů 
bez uzemnění.

Synthes může zaručit polohování pacienta bez uzemnění, pouze pokud je SynFrame 
použit v kombinaci s univerzálním držákem SynFrame pro operační stoly (387.342), 
který musí být v perfektním stavu. 

Pokyny týkající se manipulace s univerzálním držákem najdete v návodu chirurgické 
techniky 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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