
Tento návod na použitie nie je určený na
distribúciu v USA.

Návod na použitie
387.343 Zavádzacia trubica SynFrame
387.344 Uhlová tyč SynFrame
387.336 Pridržiavací krúžok SynFrame
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Návod na použitie

387.343  Zavádzacia trubica SynFrame, pre uhlovú tyč č. 387.344, pre 
základný systém

387.344 Uhlová tyč SynFrame, pre základný systém
387.336  Pridržiavací krúžok SynFrame B 300 mm, dvojdielny, úplný, pre 

základný systém

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru spoločnosti 
Synthes Dôležité informácie a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite 
sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

Materiály
Materiály: Normy:
Nehrdzavejúca oceľ (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Na čo pomôcka slúži
SynFrame je chirurgický prístupový a retrakčný systém. Skladá sa zo základného 
systému (základnej konštrukcie) a  modulov, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre 
príslušné požiadavky a  potreby rôznych indikácií a/alebo prístupových techník 
(napr. predný lumbálny prístup pre totálnu náhradu platničky). 

Ošetrenie pomôcky pred použitím
Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v  nesterilnom stave sa musia pred 
chirurgickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky 
pôvodné obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo 
nádoby. Postupujte v súlade s pokynmi na čistenie a sterilizáciu uvedenými v brožúre 
spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

Príprava na použitie/opakované použitie pomôcky
Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy implantátov na použitie a prípravy 
na opakované použitie pomôcok na opakované použitie, podnosov na 
nástroje a puzdier sú uvedené v brožúre spoločnosti Synthes Dôležité 
informácie. Pokyny týkajúce sa montáže a demontáže nástrojov 
„Demontáž nástrojov z viacerých častí“ si môžete prevziať z webovej stránky: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ďalšie informácie špecifické pre túto pomôcku
Systém SynFrame je izolovaný pomocou univerzálneho držiaka SynFrame pre stôl 
operačnej sály (387.342) od uzemneného stola operačnej sály v  súlade 
s  bezpečnostnými normami IEC  60601-1 a  IEC 60602-2, VDE 0750 časť 2 
a VDE 0753 o polohovaní pacienta bez uzemnenia.

Spoločnosť Synthes môže zaručiť neuzemnenú polohu pacienta, len ak sa systém 
SynFrame používa spolu s  univerzálnym držiakom SynFrame alebo so stolom 
operačnej sály (387.342), ktorý musí byť v bezchybnom stave. 

Pokyny týkajúce sa manipulácie s  univerzálnym držiakom nájdete v  návode 
spoločnosti Synthes k chirurgickej technike (DSEM/SPN/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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