
Brugsanvisningen er ikke beregnet til
distribuering i USA.

Brugsanvisning
387.343 SynFrame-føringsrør
387.344 SynFrame-vinkelstang
387.336 SynFrame-spændering
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Brugsanvisning

387.343  SynFrame-føringsrør til vinkelstang, katalognr. 387.344, 
til standardsystem

387.344 SynFrame-vinkelstang, til standardsystem
387.336  SynFrame-spændering B 300 mm, todelt, komplet, 

til standardsystem

Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger” og de 
tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Sørg for at 
være bekendt med den egnede kirurgiske teknik.

Materialer
Materialer: Standarder:
Rustfrit stål (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Tilsigtet anvendelse
SynFrame er et kirurgisk adgangs- og retraktionssystem. Det består af et 
standardsystem (standardkonstruktion) og moduler, der er designet specielt til de 
specifikke krav og behov i forbindelse med forskellige indikationer og/eller 
adgangsteknikker (f.eks. anterior lumbal adgang ved indsættelse af total 
kondylprotese). 

Behandling inden ibrugtagning af anordningen
Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før 
kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring implantatet i et 
godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og 
steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger“.

Rengøring, sterilisering og resterilisering af anordningen
Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger“ indeholder detaljerede anvisninger i 
rengøring og sterilisering af implantater og resterilisering af genanvendelige 
anordninger, instrumentbakker og etuier. Anvisninger i montering og demontering 
af instrumenter, “Demontering af instrumenter med flere dele“, kan downloades 
fra: http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Yderligere anordningsspecifikke oplysninger
SynFrame-systemet er isoleret fra jordet operationsbord ved hjælp af en SynFrame-
universalholder til operationsbord (387.342) i overensstemmelse med 
sikkerhedsstandarderne IEC 60601-1 og IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 og  
VDE 0753 vedrørende jordingsfri patientpositionering.

Synthes kan kun garantere jordingsfri patientpositionering, hvis SynFrame-
systemet anvendes sammen med en SynFrame-universalholder til operationsbord 
(387.342), som skal være i perfekt stand. 

Der henvises til den kirurgiske SynFrame-teknik (DSEM/SPN/0616/0530) for 
anvisninger i håndtering af universalholderen.

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