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distribusjon i USA.
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Bruksanvisning

03.820.282 Sleidhammer for halsryggrad
Les denne bruksanvisningen, Synthes “Viktig informasjon” og korresponderende 
kirurgisk teknikk nøye før bruk. Kontroller at du er kjent med riktig kirurgisk 
teknikk.

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

Tenkt bruk
Skyvehammer for halsryggrad er kun ment å brukes for å fjerne instrumenter, som 
f.eks. meisler eller implantatholdere. Den må aldri brukes for å føre instrumentene 
inn i den vertebrale enheten.
Skyv skyvehammer for halsryggrad på enden av instrumentet til hurtigkoblingen 
klikker på plass. Mens du holder instrumentet med én hånd, bruker du oppadgående 
kraft for å skyve hammeren med den andre hånden for å trekke instrumentet ut av 
den vertebrale enheten. Gjenta denne prosessen til instrumentet er fjernet.
Koble skyvehammer for halsryggrad fra enden av instrumentet ved å skyve på 
enden av skyvehammeren.

Advarsler
Enhetsspesifikke advarsler:
Den må aldri brukes for å føre instrumenter fremover.
Slipp aldri skyvehammeren for halsryggrad når den er festet til et instrument i 
pasienten, da dette kan føre til skader på de anatomiske strukturene på grunn av 
at instrumentet vipper.
Ikke bruk for mye kraft på skyvehammer for halsryggrad og unngå at 
skyvehammerens vekt faller ukontrollert.

Kombinasjon av medisinske enheter
Skyvehammeren for halsryggrad kan kun brukes for fjerning av instrumenteringen.
Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter 
og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

Behandling før enheten brukes
Skyvehammeren må plasseres i midten av ledestangen i løpet av rengjøring og 
sterilisering.
Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres 
før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalemballasje. Før dampsterilisering 
må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og 
steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren “Viktig informasjon”.

Prosessering/reprosessering av enheten
Detaljerte instruksjoner for prosessering av implantater og reprosessering av 
gjenbrukbare enheter, instrumentbrett og bokser er beskrevet i Synthes-brosjyren 
“Viktig  informasjon”. Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter 
“Demontering av flerdelsintrumenter” kan lastes ned fra: 
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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