
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για
διανομή στις ΗΠΑ.

Οδηγίες χρήσης
387.343  Οδηγός σωλήνας SynFrame
387.344 Γωνιωτή Ράβδος SynFrame
387.336   Δακτύλιος Διακράτησης SynFrame
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Οδηγίες χρήσης

387.343  Οδηγός Σωλήνας SynFrame, για τη Γωνιωτή Ράβδο Αρ. 387.344,  
για το Βασικό Σύστημα

387.344 Γωνιωτή ράβδος SynFrame, για το Βασικό Σύστημα
387.336  Δακτύλιος Διακράτησης SynFrame   B  300  mm, δύο τμημάτων, 

πλήρης, για το Βασικό Σύστημα

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, το έντυπο 
«Σημαντικές πληροφορίες» της Synthes και τις αντίστοιχες χειρουργικές τεχνικές. 
Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

Υλικά
Υλικά: Πρότυπα:
Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Προοριζόμενη χρήση
Το SynFrame είναι ένα σύστημα χειρουργικής προσέγγισης και διαστολής. Αποτελείται 
από ένα βασικό σύστημα (βασική κατασκευή) και δομοστοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις και ανάγκες διαφόρων ενδείξεων και/ή τεχνικών προσέγγισης 
(π.χ. πρόσθια οσφυϊκή προσέγγιση για την ολική αντικατάσταση του δίσκου). 

Επεξεργασία πριν από τη χρήση του προϊόντος
Τα προϊόντα της Synthes που δεν διατίθενται αποστειρωμένα πρέπει να καθαρίζονται και 
να αποστειρώνονται με ατμό πριν από τη χειρουργική χρήση. Πριν τον καθαρισμό, 
αφαιρέστε όλη την αρχική συσκευασία. Πριν την αποστείρωση με ατμό, τοποθετήστε το 
προϊόν σε εγκεκριμένο περιτύλιγμα ή περιέκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού και 
αποστείρωσης που παρέχονται στο έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes.

Επεξεργασία/επανεπεξεργασία του προϊόντος
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία των 
εμφυτευμάτων και την επανεπεξεργασία των επαναχρησιμοποιήσιμων 
προϊόντων, των δίσκων εργαλείων και των θηκών στο έντυπο «Σημαντικές 
Πληροφορίες» της Synthes. Μπορείτε επίσης να λάβετε τις οδηγίες 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των εργαλείων με τίτλο 
«Αποσυναρμολόγηση εργαλείων πολλαπλών τμημάτων» από την ιστοσελίδα: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Πρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν
Το σύστημα SynFrame είναι μονωμένο, μέσω του στηρίγματος Γενικής Χρήσης 
SynFrame για την χειρουργική τράπεζα (387.342), από την γειωμένη Χειρουργική 
Τράπεζα, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας IEC 60601-1 και IEC 60602-2, VDE 0750 
τμήμα 2 και VDE 0753 σχετικά με τη θέση ασθενούς χωρίς γείωση.

Η Synthes μπορεί να εγγυηθεί την τοποθέτηση ασθενών χωρίς γείωση μόνο αν το 
SynFrame χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στήριγμα Γενικής Χρήσης SynFrame 
για την Χειρουργική Τράπεζα (387.342), το οποίο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Για οδηγίες σχετικά με το χειρισμό του Στηρίγματος Γενικής Χρήσης ανατρέξτε στη 
χειρουργική τεχνική SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

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

http://www.depuysynthes.com
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