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Bruksanvisning
03.820.282 Glidhammare för halsrygg
Läs bruksanvisningen, broschyren ”Viktig information” från Synthes och motsvarande
guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är väl insatt
i tillämplig kirurgisk teknik.

Material
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål

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

Avsedd användning
Glidhammaren för halsryggen är endast avsedd för att ta bort instrument, som
mejslar eller implantathållare. Använd den aldrig för att föra fram instrument in
i kotkroppen.
För på glidhammaren för halsryggen på instrumentets ände tills snabbkopplingen
hakar fast. Håll instrumentet med en hand och dra glidhammarens vikt snabbt
uppåt med den andra handen för att dra ut instrumentet ur kotkroppen. Upprepa
tills instrumentet är borttaget.
Koppla från glidkammaren för halryggen från instrumentet genom att trycka på
glidhammarens ände.

Varningar
Produktspecifika varningar:
Använd den aldrig för att föra fram instrument.
Släpp aldrig glidhammaren för halsrygg när den är fastsatt på ett instrument
i patienten för att undvika skador på anatomiska strukturer på grund av
instrumentets lutning.
Använd inte för stor kraft med glidhammaren för halsryggen och undvik att släppa
hammarens vikt på ett okontrollerat sätt.

Kombination av medicintekniska enheter
Glidhammaren för halsrygg kan endast användas för att ta bort instrument.
Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls
av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Behandling innan enheten används
Glidhammarens vikt måste placeras mitt på styrstången under rengöring och
sterilisering.
Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före
operation. Ta bort hela originalförpackningen före rengöring. Placera produkten
inuti ett godkänt omslag eller behållare före ångsterilisering. Följ instruktionerna om
rengöring och sterilisering som anges i broschyren ”Viktig information” från Synthes.

Bearbetning/rekonditionering av enheten
Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och rekonditionering
av återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i broschyren
”Viktig information” från Synthes. Instruktioner för montering och demontering
av instrument, ”Demontering av instrument med flera delar”, kan laddas ned från:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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