
Šī lietošanas instrukcija nav paredzēta
izplatīšanai ASV.

Lietošanas instrukcija
387.343 SynFrame virzītājcaurule
387.344 SynFrame liektais stienis
387.336 SynFrame atbalsta gredzens
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Lietošanas instrukcija

387.343  SynFrame liektā stieņa Nr. 387.344 virzošā caurule, kas 
paredzēta pamatsistēmai

387.343 SynFrame liektais stienis, kas paredzēts pamatsistēmai
387.336  SynFrame B 300 mm atbalsta gredzens, divas daļas, noslēgts, 

paredzēts pamatsistēmai

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, Synthes brošūru “Svarīga 
informācija” un atbilstošos ķirurģisko metožu aprakstus. Pārliecinieties, ka labi 
pārzināt attiecīgo ķirurģisko metodi.

Materiāli
Materiāli: Standarti:
Nerūsošais tērauds (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Paredzētais lietojums
SynFrame ir ķirurģiskas pieejas un atvilkšanas sistēma. Tā sastāv no pamatsistēmas 
(pamata konstrukcija) un moduļiem, kas ir īpaši izveidoti atbilstoši prasībām un 
vajadzībām, kas attiecas uz dažādām indikācijām un/vai piekļuves metodēm 
(piemēram, lumbālās daļas anteriorai pieejai pilnīgas diska nomaiņas gadījumā). 

Apstrāde pirms ierīces lietošanas
Synthes izstrādājumi, kas tiek piegādāti nesterilā stāvoklī, pirms to izmantošanas 
ķirurģijā ir jātīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo 
iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā 
iepakojumā vai tvertnē. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti 
Synthes brošūrā “Svarīga informācija”.

Ierīces apstrāde / atkārtota apstrāde
Detalizēti norādījumi par implantu apstrādi un atkārtoti izmantojamo ierīču, 
instrumentu paplāšu un ietvaru atkārtotu apstrādi ir aprakstīti Synthes brošūrā 
“Svarīga informācija”. Instrumentu sastiprināšanas un demontāžas instrukcija 
“Dismantling Multipart Instruments” (Vairākdaļu instrumentu demontāža) ir 
lejupielādējama: http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Papildu informācija par šo ierīci
SynFrame sistēmu no iezemēta operāciju zāles galda izolē SynFrame operāciju zāles 
galda universālais turētājs (387.342), kas atbilst drošības standartiem IEC 60601-1 
un IEC 60602-2, VDE 0750 2. daļa un VDE 0753 attiecībā uz pacienta pozicionēšanu 
bez zemējuma.

Synthes var garantēt pacienta pozicionēšanu bez zemējuma tikai tad, ja SynFrame 
sistēma tiek izmantota kopā ar SynFrame operāciju zāles galda universālo turētāju 
(387.342), kas ir nevainojamā stāvoklī. 

Norādījumus attiecībā uz universālo turētāju skatiet SynFrame ķirurģiskās metodes 
aprakstā (DSEM/SPN/0616/0530).

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