
Denna bruksanvisning är inte avsedd för
distribution in USA.

Bruksanvisning
387.343 SynFrame-riktinstrument
387.344 SynFrame-vinklad stång
387.336 SynFrame-hållring
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Bruksanvisning

387.343  SynFrame-riktinstrument, för vinklad stång nr 387.344, 
för grundsystem

387.344 SynFrame-vinklad stång, för grundsystem
387.336  SynFrame-hållring B 300 mm, i två delar, komplett, för 

grundsystem

Läs bruksanvisningen, broschyren ”Viktig information” från Synthes och motsvarande 
guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt i 
tillämplig kirurgisk teknik.

Material
Material: Standarder:
Rostfritt stål (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F 899, ASTM A 276

Avsedd användning
SynFrame är en kirurgisk metod och ett retraktionssystem. Det består av ett 
grundsystem (grundstruktur) och moduler speciellt utformade för krav och behov 
för olika indikationer och/eller kirurgiska metoder (t.ex. främre operation i 
landryggen för diskartroplastik). 

Behandling innan enheten används
Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före 
operation. Ta bort hela originalförpackningen innan rengöring. Placera produkten 
inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare innan ångsterilisering. Följ 
instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren ”Viktig 
information” från Synthes.

Bearbetning/rekonditionering av enheten
Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och rekonditionering av 
återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i broschyren ”Viktig 
information” från Synthes. Instruktioner för montering och demontering av 
instrument, ”Demontering av instrument med flera delar”, kan laddas ned från: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ytterligare enhetsspecifik information
SynFrame-systemet är isolerat av SynFrame-universalhållaren för operationsbord 
(387.342) från det jordade operationsbordet, i överensstämmelse med 
säkerhetsnormerna IEC 60601-1 och IEC 60602-2, VDE 0750 del 2 och VDE 0753 
om jordningsfri placering av patienten.

Synthes kan endast garantera jordningsfri placering av patienten om SynFrame 
används tillsammans med  SynFrame-universalhållaren för operationsbord 
(387.342), som måste vara i perfekt skick. 

För instruktioner om hantering av universalhållaren, se kirurgisk teknik för 
SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).
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