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Kasutusjuhend
387.013S   
Puur B 2,5 mm, piduriga, pikkus 270/70 mm, 3  
soonega
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Kasutusjuhend

387.013S Puur B 2,5 mm, piduriga, pikkus 270/70 mm, 3 soonega 

Ohutusabinõud
Enne kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, Synthes brošüüri 
„Oluline teave” ja vastavat kirurgiliste meetodite juhendit. Veenduge, et tunneksite 
asjakohast kirurgilist meetodit.

Materjal
Materjal: Standardne:
roostevaba teras (SSt) ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1

Puur 387.013S on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Puuri tuleb kasutada koos pildi intensiivistajaga.

Puuri võib kasutada ainult koos tööriistaga, millel on aeglase käivituse ja sujuvalt 
reguleeritava kiiruse suurendamise võimalus. Synthes soovitab elektrilist pliiatsajamit 
Electric Pen Drive kiirusega 60 000 p/min (05.001.010) või suruõhuga pliiatsajamit 
Air Pen Drive (05.001.080). Kasutada võib ka patareitoitel tööriista Colibri II Battery 
Power Tool (532.101) või kompaktset suruõhuajamit Compact Air Drive II (511.701).

Puuri tuleb kasutada koos suunava hülsiga Guiding Sleeve (387.014), mis juhib 
puuri lõikeosa. Tugevdatud võll ja suunav hülss annavad puurile paindumisstabiil-
suse, tagades sellega suurema täpsuse.

Kuna kruvikinnitusega C1/C2 instrumendid on mõeldud perkutaanseks kasuta-
miseks, peavad need olema pikad ja taluma seetõttu lühikestest instrumentidest 
suuremat mehhaanilist pinget.

Seepärast arvestage puuri kasutamisel järgmist
Kui puuri ei hoita sirgelt piki oma telge, võib tööriista kaal rakendada 270 mm 
puurile olulist koormust. See tekitab paindumise ja pinged puuri nõrgimas osas, st 
2,5 mm läbimõõduga lõikeosas. Puur võib puruneda, kui

 – puur paindub liigselt või korduvalt  
 
ja/või

 – puur paindub ja tööriist avaldab samal ajal sellele suurt väändejõudu.

Järelikult tuleb puuri hoida sirgelt piki oma telge ja tööriista väändejõud ning pöör-
lemiskiirus peavad olema minimaalsed.

Kontrollimatu korduva paindepingeohu vältimiseks on puur mõeldud ainult ühe-
kordseks kirurgiliseks kasutamiseks.

Enne puuri käivitamist veenduge, et puur liiguks kontsentriliselt. Vastasel juhul 
tekib ülepinge, mis võib tekitada mõrasid ja ebatäpset puurimist.

Kui puuri kasutatakse koos arvutiga juhitavate instrumentidega, tutvuge nende 
ohutus- ja kasutusjuhistega.

Säilitamisel ärge asetage raskeid esemeid puuri peale.

Steriilne seade

 Steriliseeritud kiiritamisega

Hoidke meditsiiniseadmeid nende originaalpakendites ja eemaldage pakendist al-
les vahetult enne kasutamist.
Enne kasutamist kontrollige toote aegumiskuupäeva ja veenduge, et steriilne pakend 
oleks terve. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.

Ühekordselt kasutatav seade

 Mitte korduskasutada

Ühekordseks kasutamiseks ettenähtud tooteid ei tohi korduskasutada. 
Korduskasutamine või taastöötlemine (nt puhastamine ja kordussteriliseerimine) 
võivad kahjustada seadme konstruktsiooni terviklikkust ja/või põhjustada seadme 
rikke, mis võib kaasa tuua patsiendi vigastuse, haiguse või surma.
Lisaks sellele võib ühekordselt kasutatavate seadmete korduskasutamine või taas-
töötlemine tekitada saastumisohu, nt nakkusohtliku materjali ülekandumise ühelt 
patsiendilt teisele. See võib põhjustada patsiendi või kasutaja vigastuse või surma.

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

http://www.depuysynthes.com
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