
Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor
verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing
387.343 SynFrame geleidingsslang
387.344 SynFrame gehoekte stang
387.336 SynFrame borgring
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Gebruiksaanwijzing

387.343  SynFrame geleidingsslang, voor gehoekte stang nr. 387.344, 
voor basissysteem

387.343 SynFrame gehoekte stang voor basissysteem
387.336  SynFrame borgring B 300 mm, twee delen, compleet, voor 

basissysteem

Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure “Belangrijke informatie” 
van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. Zorg 
ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

Materialen
Materialen: Standaarden:
Roestvrij staal (rvs)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (rvs)  ASTM F 899, ASTM A 276

Beoogd gebruik
SynFrame is een chirurgisch benaderings- en retractiesysteem. Het bestaat uit een 
basissysteem (basisconstructie) en modules die speciaal ontworpen zijn voor de 
betreffende eisen en behoeften van verschillende indicaties en/of benaderingstechnieken 
(bv. anterieure lumbale benadering voor totale discusvervanging). 

Behandeling voordat het instrument wordt gebruikt
Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met 
stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging al 
het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een 
goedgekeurde sterilisatiewikkel of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen 
en steriliseren in de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes.

Verwerken/herverwerken van het instrument
Uitgebreide instructies voor het verwerken van implantaten en het 
opnieuw verwerken van herbruikbare instrumenten, instrumenttrays 
en koffers vindt u in de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes. 
Aanwijzingen voor montage en demontage van instrumenten 
“Meerdelige instrumenten demonteren” kunt u downloaden op:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Aanvullende instrumentspecifieke informatie
Het SynFrame-systeem is geïsoleerd met de SynFrame universele houder voor de 
OK-tafel (387.342) van de geaarde OK-tafel, in overeenstemming met de 
veiligheidsstandaards IEC 60601-1 en IEC 60602-2, VVD 0750 deel 2 en VDE 0753 
met betrekking tot patiëntpositionering zonder aarde.

Synthes kan uitsluitend patiëntpositionering zonder aarde garanderen indien 
SynFrame in combinatie met de SynFrame universele houder voor de OK-tafel 
(387.342) gebruikt wordt, die in een perfecte staat moet zijn. 

Voor instructies met betrekking tot het hanteren van de universele houder verwijzen 
we u naar de chirurgische technieken van SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

Synthes GmbH
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Switzerland
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