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Kasutusjuhend

03.820.282 kaelalülide tõmbehaamer
Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes’i brošüüri 
„Oluline teave” ja vastavate kirurgiliste meetodite juhendeid. Veenduge, et tunnete 
asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjal
Materjal: Standard:
Roostevaba teras  DIN EN ISO 10088-3
Roostevaba teras  DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Kasutusotstarve
Kaelalülide tõmbehaamer on ette nähtud kasutamiseks ainult instrumentide 
eemaldamise korral, näiteks meisli või implantaadihoidikute eemaldamiseks. Mitte 
kunagi ei tohi seda kasutada instrumentide sisestamiseks lülikehasse.
Libistage kaelalülide tõmbehaamer instrumendi otsa, kuni kiirühendus klõpsatab 
kinni. Ühe käega hoidke instrumenti ja teise käega tõmmake tõmbehaamrit jõuga 
ülespoole, et instrument lülikehast välja tõmmata. Korrake seda protsessi, kuni 
instrument on eemaldatud.
Ühendage kaelalüli tõmbehaamer instrumendi küljest lahti, vajutades tõmbehaamri 
otsa.

Hoiatused
Seadmespetsiifilised hoiatused:
Mitte kunagi ei tohi seda kasutada instrumentide sisestamiseks.
Mitte kunagi ei tohi kaelalülide tõmbehaamrit käest lahti lasta sel ajal, kui see on 
ühendatud patsiendi sees oleva instrumendiga, et vältida anatoomiliste struktuuride 
kahjustamist instrumendi konstruktsiooni kallutamise tõttu.
Kaelalülide tõmbehaamrit ei tohi liiga kõvasti tõmmata ja tuleb vältida tõmbehaamri 
raskuse kontrollimatut langemist.

Meditsiiniseadmete kombinatsioon
Kaelalülide tõmbehaamrit võib kasutada ainult instrumentide eemaldamiseks.
Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ega võta sellistel 
juhtudel endale mingit vastutust.

Töötlemine enne seadme kasutamist
Puhastamise ja steriliseerimise ajaks tuleb tõmbehaamri raskus paigutada juhtvarda 
keskele.
Synthes’i tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist 
puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu originaalpakend. 
Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse pakendisse või mahutisse. 
Järgige Synthes’i brošüüris „Oluline teave“ esitatud puhastus- ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme töötlemine/taastöötlemine
Implantaatide töötlemise ning korduskasutatavate seadmete, instrumendialuste ja 
karpide taastöötlemise üksikasjalikud juhised on toodud Synthes’i brošüüris 
„Oluline teave“. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised „Mitmeosaliste 
instrumentide lahtivõtmine“ võib alla laadida veebilehelt: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

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