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Gebruiksaanwijzing

03.820.282 Schuifhamer voor nekwervelkolom
Lees vóór gebruik deze gebruiksaanwijzing, de brochure “Belangrijke informatie” 
van Synthes en de bijbehorende chirurgische technieken zorgvuldig door. 
Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de toe te passen chirurgische techniek.

Materiaal
Materiaal: Standaard:
Roestvrij staal DIN EN ISO 10088-3
Roestvrij staal  DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Beoogd gebruik
De schuifhamer voor nekwervelkolom is alleen bedoeld voor het verwijderen van 
instrumenten zoals beitels en implantaathouders. Gebruik deze nooit om de 
instrument tot in het wervellichaam op te voeren.
Schuif de schuifhamer voor nekwervelkolom op het uiteinde van het instrument 
totdat de snelkoppeling vastklikt. Houd het instrument met de ene hand vast en 
oefen dan met de andere hand een opwaartse kracht uit op de schuifhamer om 
het instrument uit het wervellichaam te trekken. Herhaal deze procedure totdat het 
instrument is verwijderd.
Verwijder de schuifhamer voor nekwervelkolom van het uiteinde van het 
instrument door op het uiteinde van de schuifhamer te drukken.

Waarschuwingen
Hulpmiddelspecifieke waarschuwingen:
Gebruik deze nooit om instrumenten op te voeren.
Laat de schuifhamer voor nekwervelkolom nooit los als deze is bevestigd aan een 
instrument in de patiënt ter voorkoming van schade aan anatomische structuren 
vanwege kantelen van de instrumentconstructie.
Oefen geen overmatige kracht uit op de schuifhamer voor nekwervelkolom en 
voorkom het ongecontroleerd laten vallen van het schuifhamergewicht.

Combinatie van medische hulpmiddelen
De schuifhamer voor nekwervelkolom kan alleen worden gebruikt voor het 
verwijderen van instrumenten.
Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet 
getest en is niet aansprakelijkheid in het geval van toepassing van dergelijke 
combinaties.

Behandeling voordat het hulpmiddel wordt gebruikt
Tijdens reiniging en sterilisatie moet het gewicht van de schuifhamer in het midden 
van de geleidingsstang worden geplaatst.
Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met 
stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging alle 
originele verpakkingen. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een goedgekeurde 
sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor reinigen en 
steriliseren in de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes.

Verwerken/opnieuw verwerken van het hulpmiddel
Uitgebreide aanwijzingen voor het verwerken van implantaten en het opnieuw 
verwerken van herbruikbare hulpmiddelen, instrumentenbakken en -cassettes zijn 
te vinden in de door Synthes uitgegeven brochure “Belangrijke informatie”. 
Aanwijzingen voor montage en demontage van instrumenten “Meerdelige 
instrumenten demonteren” kunt u downloaden vanaf: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
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Switzerland
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