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Brugsanvisning

03.820.282 Slædehammer til columna cervicalis
Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger” og de 
tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Sørg for at 
være bekendt med den egnede kirurgiske teknik.

Materiale
Materiale: Standard:
Rustfrit stål  DIN EN ISO 10088-3
Rustfrit stål  DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Tilsigtet anvendelse
Slædehammeren til columna cervicalis er kun beregnet til fjernelse af instrumenter 
såsom mejsler eller implantatholdere. Brug aldrig anordningen til fremføring af 
instrumenter i hvirvellegemet.
Placer slædehammeren til columna cervicalis på enden af instrumentet, indtil 
hurtigkoblingen klikker på plads. Hold fast i instrumentet med den ene hånd, og 
tryk slædehammeren opad med den anden hånd for at trække instrumentet ud af 
hvirvellegemet. Gentag proceduren, indtil instrumentet er fjernet.
Frakobl slædehammeren til columna cervicalis fra instrumentet ved at skubbe på 
enden af slædehammeren.

Advarsler
Anordningsspecifikke advarsler:
Brug aldrig anordningen til fremføring af instrumenter.
Giv aldrig slip på slædehammeren til columna cervicalis, når den er fastgjort til et 
instrument i patienten, for at undgå beskadigelse af anatomiske strukturer pga. 
tiltning af instrumentkonstruktionen.
Undlad at anvende overdreven kraft på slædehammeren til columna cervicalis, 
og undgå utilsigtet at tabe slædehammerens vægtlod på gulvet.

Kombination af medicinske anordninger
Slædehammeren til columna cervicalis må kun anvendes til fjernelse af instrumenter.
Synthes har ikke testet kompatibiliteten med anordninger fra andre producenter og 
påtager sig intet ansvar i disse tilfælde.

Behandling inden ibrugtagning af anordningen
Slædehammerens vægtlod skal placeres i midten af styrestangen under rengøring 
og sterilisering.
Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før 
kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring produktet i et 
godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og 
steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger”.

Rengøring, sterilisering og resterilisering af anordningen
Der gives detaljerede anvisninger i rengøring og sterilisering af implantater og 
resterilisering af genanvendelige anordninger, instrumentbakker og etuier i  
Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger”. Anvisninger i montering og demontering 
af instrumenter, “Demontering af instrumenter med flere dele”, kan downloades fra: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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