
Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend
387.343 SynFrame’i juhtetoru
387.344 SynFrame’i nurkvarras
387.336 SynFrame’i hoidmisvõru
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Kasutusjuhend

387.343  SynFrame’i juhtetoru nurkvardale nr 387.344, põhisüsteemile
387.344 SynFrame’i nurkvarras põhisüsteemile
387.336  SynFrame’i hoidmisvõru, B 300 mm, kaheosaline, täisring, 

põhisüsteemile

Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes’i brošüüri 
„Oluline teave“ ja vastavaid kirurgiliste meetodite juhendeid. Veenduge, et tunnete 
asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjalid
Materjalid Standardid
Roostevaba teras (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Kasutusotstarve
SynFrame on kirurgiline meetod ja tagasitõmbesüsteem. See koosneb 
põhisüsteemist (põhikonstruktsioonist) ja moodulitest, mis on spetsiaalselt 
kavandatud mitmesuguste näidustuste ja/või kirurgiliste meetodite (nt diski täieliku 
asendamise anterioorne lumbaalne meetod) nõuete ja vajaduste järgi. 

Töötlemine enne seadme kasutamist
Synthes'i tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist 
puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. 
Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. 
Järgige Synthes'i brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme töötlemine/taastöötlemine
Implantaatide töötlemise ning korduskasutatavate seadmete,  
instrumendialuste ja karpide taastöötlemise üksikasjalikud juhised on toodud 
Synthes'i brošüüris „Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise 
juhised „Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Seadmepõhine lisateave
SynFrame'i süsteem on maandatud operatsioonilauast isoleeritud SynFrame'i 
universaalse operatsioonilaua hoidikuga (387.342) vastavalt ohutusstandarditele 
IEC 60601-1 ja IEC 60602-2, VDE 0750 osa 2 ja VDE 0753, milles käsitletakse 
patsiendi maandusvaba positsioneerimist.

Synthes võib tagada patsiendi maandusvaba positsioneerimise üksnes juhul, kui 
SynFrame'i kasutatakse koos SynFrame'i universaalse operatsioonilaua hoidikuga 
(387.342), mis peab olema täielikult töökorras. 

Universaalse hoidiku käsitsemise juhiseid vt SynFrame'i kirurgilise meetodi 
juhendist (DSEM/SPN/0616/0530).
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