
Denne bruksanvisningen er ikke ment for
distribusjon i USA.

Bruksanvisning
387.343 SynFrame styrerør
387.344 SynFrame vinkelstang
387.336 SynFrame holdering
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Bruksanvisning

387.343  SynFrame Guiding Tube, for Angled Rod No. 387.344, for 
Basic System

387.344 SynFrame Angled Rod, for Basic System
387.336  SynFrame Holding Ring B 300 mm, two-part, complete, for 

Basic System

Les denne bruksanvisningen, Synthes-brosjyren “Viktig informasjon” og 
korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Tilse at du er kjent med riktig 
kirurgisk teknikk.

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

Tiltenkt bruk
SynFrame er et kirurgisk innførings- og uttrekkingssystem. Det består av et 
grunnleggende system (grunnleggende konstruksjon) og moduler som er 
spesialutformet for spesifikke krav og behov ved ulike indikasjoner og/eller 
innføringsteknikker (f.eks. anteriør lumbar innføring for komplett utskiftning av skive).

Behandling før enheten brukes
Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før 
kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalforpakning. Før dampsterilisering 
må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og 
steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Prosessering/reprosessering av enheten
Detaljerte instruksjoner for prosessering av implantater og reprosessering av 
gjenbrukbare enheter, instrumentbrett og bokser er beskrevet i Synthes-brosjyren 
“Viktig informasjon”. Monterings- og demonteringsinstruksjoner for 
instrumenter (“Demontering av flerdelsinstrumenter”) kan lastes ned fra:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ytterligere enhetsspesifikk informasjon
SynFrame-systemet isoleres fra det jordede operasjonsbordet ved bruk av SynFrame 
universalholder for operasjonsbord (387.342), som samsvarer med sikkerhetsstandard 
IEC 60601-1 og IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 og VDE 0753 vedrørende jordingsfri 
pasientplassering.

Synthes kan bare garantere jordingsfri pasientplassering hvis SynFrame brukes med 
SynFrame universalholder for operasjonsbord (387.342), og denne er uten feil og 
mangler.

For spesifikke instruksjoner for håndtering av universalholderen, se beskrivelsen av 
kirurgisk teknikk ved bruk av SynFrame (DSEM/CMF/0616/0530).

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

http://www.depuysynthes.com
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