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Käyttöohjeet –

03.820.282 Kaularangan liukuvasara
Lue ennen käyttöä huolellisesti nämä käyttöohjeet, Synthes-esite ”Tärkeitä tietoja” ja 
asiaankuuluvat leikkaustekniikat. Varmista, että olet perehtynyt tarkoituksenmukaiseen 
leikkaustekniikkaan.

Materiaali
Materiaali: Standardi:
Ruostumaton teräs  DIN EN ISO 10088-3
Ruostumaton teräs  DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Käyttötarkoitus
Kaularangan liukuvasara on tarkoitettu käytettäväksi vain instrumenttien, kuten 
talttojen tai implantinpidikkeiden poistamiseen. Älä koskaan käytä sitä instrumenttien 
viemiseen eteenpäin nikaman solmuun.
Liu’uta kaularangan liukuvasara instrumentin päähän niin, että pikaliitin napsahtaa 
kiinni. Pidä yhdellä kädellä kiinni instrumentista ja käytä toisella kädellä 
liukuvasaraan nostovoimaa vetääksesi instrumentin ulos nikaman solmusta. Toista 
tätä prosessia, kunnes instrumentti on poistettu.
Irrota kaularangan liukuvasara instrumentista työntämällä liukuvasaran päätä.

Varoitukset
Laitekohtaiset varoitukset:
Älä koskaan käytä sitä instrumenttien viemiseen eteenpäin.
Älä koskaan irrota otettasi kaularangan liukuvasarasta, kun se on kiinnitettynä 
potilaassa olevaan instrumenttiin, jotta vältettäisiin anatomisten rakenteiden 
vahingoittuminen instrumenttirakenteen kallistumisen takia.
Älä käytä kohtuutonta voimaa kaularangan liukuvasaraan ja vältä liukuvasaran 
painon hallitsematonta pudottamista.

Lääkinnällisten laitteiden yhdistelmä
Kaularangan liukuvasaraa voidaan käyttää vain instrumenttien poistamiseen.
Synthes ei ole testannut yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa 
eikä ota vastuuta yhteensopivuudesta.

Käsittely ennen laitteen käyttöä
Liukuvasaran paino on sijoitettava ohjausvarren keskelle puhdistuksen ja 
steriloinnin aikana.
Steriloimattomina toimitetut Synthes-tuotteet on puhdistettava ja höyrysteriloitava 
ennen kirurgista käyttöä. Poista kaikki alkuperäispakkaukset ennen puhdistamista. 
Aseta tuote hyväksyttyyn kääreeseen tai säiliöön ennen höyrysterilointia. Noudata 
Synthes-esitteessä “Tärkeitä tietoja” esitettyjä puhdistus- ja sterilointiohjeita.

Laitteen käsittely ja uudelleenkäsittely
Implanttien käsittelystä ja kestokäyttöisten laitteiden, instrumenttitarjottimien ja 
koteloiden uudelleenkäsittelystä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet Synthesin “Tärkeitä 
tietoja” -esitteessä. Instrumenttien kokoonpano- ja purkuohje “Moniosaisten 
instrumenttien purkaminen” on ladattavissa osoitteessa: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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