
Niniejsza instrukcja stosowania nie jest 
przeznaczona do dystrybucji na terenie 
Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja użycia
3.612.031 Kabel światłowodowy do zacisku ze  
światłem/taśmy świetlnej
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Instrukcja użycia

3.612.031 Kabel światłowodowy do zacisku ze światłem/taśmy świetlnej
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania,  
dokument „Ważne informacje” firmy Synthes oraz odpowiednie techniki operacyjne. 
Należy upewnić się co do znajomości odpowiedniej techniki operacyjnej.

Materiał
Materiał: Polimery

Przeznaczenie
Niniejszy kabel światłowodowy jest przeznaczony do dostarczania światła ze źródła świ-
atła o wysokiej intensywności do instrumentu chirurgicznego w celu oświetlenia miejsca 
zabiegu prowadzonego metodą standardową lub minimalnie inwazyjną. Jest on zgodny 
ze źródłami światła zawierającymi następujące elementy: lampa ksenonowa o mocy 
znamionowej do 300 watów, lampa halogenowa o mocy znamionowej do 250 watów 
albo lampa metalohalogenkowa o mocy znamionowej do 100 watów. Każde źródło 
światła używane z tym kablem powinno zapewniać 90-procentowe filtrowanie światła 
podczerwonego (IR), aby zapobiec uszkodzeniu kabla podczas jego użycia.

Ogólne ostrzeżenia 
Użytkownik niniejszego produktu powinien dokładnie znać zasady stosowania 
oraz obsługi niniejszego produktu.
 – Należy zachować ostrożność, aby podczas zabiegu nie kierować kabla świetlnego 
bezpośrednio w oko. Jaskrawe światło wydobywające się z kabla może spowodować 
bardzo silne uczucie dyskomfortu w oku. 

 – Przed próbą użycia niniejszego produktu w środowisku klinicznym użytkownik 
powinien bardzo uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem. Instrukcje 
muszą być przestrzegane bardzo dokładnie, a szczególną uwagę należy zwracać 
na ostrzeżenia oraz instrukcje czyszczenia. Niniejszy dokument powinien być 
dostępny dla zespołu chirurgicznego podczas zabiegu. 

 – Jeśli z niniejszym produktem używane są również inne sprzęty, wówczas należy 
przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcjach obsługi wydanych przez  
producentów tych sprzętów. 

 – Przed każdym zabiegiem należy uważnie sprawdzić kabel świetlny pod kątem tego, 
czy został prawidłowo wyczyszczony, wysterylizowany i poddany wymaganym 
czynnościom konserwacyjnym. Dodatkowo należy sprawdzić, czy kabel jest w pełni 
funkcjonalny. 

 – W źródłach światła używane są lampy o wysokiej intensywności, które produkują 
ciepło oraz jaskrawe światło. Wysokie natężenie światła powstającego w źródle 
światła i przewodzonego przez kabel świetlny może spowodować poparzenia. 

 – Należy przestrzegać instrukcji konserwacji i czyszczenia. Kabla nie należy  
nadmiernie zginać. 

Zagrożenie pożarowe
Działającego źródła światła ani kabla świetlnego nie należy w żaden sposób 
zakrywać osłonami ani serwetami. Działającego kabla świetlnego nie należy 
układać na serwecie.

Środki ostrożności
W trakcje korzystania ze sprzętu elektrycznego należy nieustannie przestrzegać  
środków ostrożności, aby zapobiec porażeniu operatora/pacjenta prądem elektrycznym 
i nie dopuścić do powstania zagrożenia pożarowego ani uszkodzenia sprzętu. 

Symbole 
Symbole przedstawione poniżej mogą znajdować się na źródle światła klasy  
medycznej oraz na innych urządzenia przeznaczonych do oświetlenia.

Zapoznać się z instrukcją użycia

Jasność

Sprzęt typu CF

Sprzęt typu BF

Sposób obchodzenia się z kablem 
Trwałość niniejszego produktu można przedłużyć, przestrzegając kilku wskazówek. 
 – Należy unikać rozciągania kabla, układania go w konfiguracjach z zagięciami 
pod ostrymi kątami, a także unikać kontaktu kabla z przedmiotami ostrymi albo 
ostro zakończonymi. Wewnętrzne włókna przewodzące światło są wykonane ze 
szkła — materiału, który pęka pod wpływem obciążeń. Pęknięcie włókna 
spowoduje zmniejszenie uzyskiwanej jasności światła. 

 – Jeśli kabel światłowodowy został poddany jakimkolwiek modyfikacjom, które 
spowodowały, że jest niezgodny z pierwotnym projektem, albo nastąpiła zmiana 
w porównaniu do produktu nowo zakupionego, wówczas nie należy go  
używać. Rozmiar wiązki (aperturę) kabla światłowodowego należy dopasować 
do apertury przyrządu, co pozwoli uzyskać maksymalną ilość światła. 

 – Kabel światłowodowy o większej aperturze nie spowoduje zwiększenia ilości 
światła uzyskiwanego z przyrządu o mniejszej aperturze. Może natomiast 
spowodować przegrzewanie przyrządu i uraz u pacjenta. 

 – Powierzchnie czołowe kabla światłowodowego należy chronić przed kontaktem 
z podłogą i innymi twardymi powierzchniami. Zadrapania wynikające z takiego 
kontaktu mogą spowodować zmniejszenie ilości światła. W celu zapewnienia 
dodatkowej ochrony kable należy przechowywać w kasetach sterylizacyjnych. 

 – Przypadkowe przecięcie lub nakłucie silikonowej osłonki spowoduje, że dalsze 
korzystanie z kabla stanie się niebezpieczne. Taki kabel należy niezwłocznie 
wyłączyć z eksploatacji. 

Konserwacja 
Podczas czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji przyrządów i akcesoriów należy  
stosować odpowiednie procedury eliminacji patogenów krwiopochodnych, które 
obowiązują na podstawie przepisów lokalnych i/lub wymagań wewnętrznych szpitala. 

Czyszczenie 
W celu usunięcia krwi i zanieczyszczeń zalecana jest ciepła woda z dodatkiem  
łagodnego detergentu. (Nie należy używać detergentów syntetycznych ani mydła 
na bazie oleju, ponieważ takie substancje chemiczne mogą być wchłaniane przez 
kabel, a następnie mogą wyciekać i powodować reakcje tkanek). Po czyszczeniu 
należy opłukać dokładnie wodą destylowaną, pamiętając o konieczności  
opłukania powierzchni końcowych światłowodu na obu końcach kabla. 

Dezynfekcja 
Kable mogą być przez krótki czas namaczane w roztworach dezynfekcyjnych i nie 
powoduje to ich uszkodzenia. Informacje na temat czasu namaczania są dostępne 
w  specyfikacjach roztworów  dezynfekcyjnych; jednak należy unikać  namaczać 
kabli przez czas dłuższy niż 10 minut.

Sterylizacja 
Opisywany kabel światłowodowy może być wielokrotnie sterylizowany w następujących 
typach sterylizatorów: 
 – Autoklaw parowy (z próżnią wstępną) po owinięciu w owijkę, w temperaturze 
132ºC — cykl 4-minutowy z 20-minutowym czasem suszenia. 

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu kabla z 
przedmiotami ostrymi ani ostro zakończonymi. 

Należy upewnić się, że autoklaw działa poprawnie i zapewnia skuteczną sterylizację. 
Instrukcje, informacje o warunkach pracy autoklawu oraz okresach ekspozycji 
sprzętu w autoklawie zawiera jego instrukcja obsługi. 

Różnica ciśnień powstająca podczas sterylizacji w autoklawie parowym może 
powodować powstawanie niewielkich pęcherzyków w osłonce kabla. Te pęcherzyki 
nie wpływają na kabel światłowodowy i znikają wraz z upływem czasu. 

Po sterylizacji kabel światłowodowy należy pozostawić w temperaturze pokojowej, 
aby w takich warunkach bardzo powoli się ochładzał. NIE NALEŻY go zanurzać w 
żadnym chłodnym płynie ani przemywać takim płynem, ponieważ spowoduje to 
pękanie włókien i duże straty przewodzonego światła. 

Kiedy kabel należy wymienić 
Uwaga: Tej kontroli nie należy wykonywać, gdy kabel świetlny jest podłączony do 
działającego źródła światła. Jaskrawe światło wydobywające się z kabla może 
spowodować bardzo silne uczucie dyskomfortu w oku. 
 – Jeśli kabel światłowodowy wykazuje 30-procentową stratę ilości światła  
przewodzonego przez włókna, oznacza to, że kabel należy wymienić. Można to 
ustalić, przytrzymując oba końce kabla: jeden koniec kabla należy skierować w 
stronę światła, spoglądając w drugi koniec. 

 – Jeśli kontrola wzrokowa wykazuje rozdzielenie elementów kabla, takich jak  
kompensator naprężeń, osłona albo oprawy końcowe.

 – Jeśli kabel został przecięty lub nadmiernie rozciągnięty.
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