
A jelen használati utasítás az Amerikai Egyesült 
Államokban nem forgalmazható.

Használati utasítás
387.013S   
fúrószár  2,5 mm B, ütközővel, hossz: 270/70  mm, 
3 hornyos
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Használati utasítás

387.013S fúrószár  2,5 mm B, ütközővel, hossz: 270/70  mm, 3 hornyos 

Biztonsági óvintézkedések
Használat előtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati utasítást, a Synthes 
„Fontos tudnivalók” c. tájékoztatóját, valamint az idevágó műtéttechnikákat be-
mutató dokumentumot. Gondoskodjon a megfelelő műtéttechnikában való  
jártasságáról.

Felhasznált anyagok
Anyag: Szabvány:
Rozsdamentes acél (SSt) ASTM F 899, ASTM A 276, ISO 7153-1

A 387.013S fúrószár egyszer használatos.

A fúrószárat képerősítővel kell használni.

A fúrószár kizárólag olyan motoros eszközzel használható, amely lassan indítható, 
és folyamatosan gyorsítható. A Synthes az Electric Pen Drive 60.000 rpm 
(05.001.010) vagy az Air Pen Drive (05.001.080) eszközt ajánlja. Alternatív módon 
a Colibri II Battery Power Tool (532.101) vagy a Compact Air Drive II (511.701)  
eszköz is használható.

A fúrószárat a vezetőhüvellyel (387.014) együtt kell használni, amely vezeti  
a fúrószár vágórészét. A megerősített szár és a vezetőhüvely hajlítási stabililitást ad 
a fúrószárnak, így pontosabbá teszi a használatát.

Mivel a C1/C2 rögzítőcsavarokhoz való eszközök perkután használatra javallottak, 
hosszúnak kell lenniük, és ezért nagyobb mechanikus erőhatásoknak vannak 
kitéve, mint a rövid eszközök.

Ezért a fúrószár használatakor vegye figyelembe a következőket:
Ha a fúrószárat nem tartják a tengelyével függőlegesen, a motoros eszköz súlya 
jelentős terhelést fejthet ki a 270  mm-es fúrószárra. Ez a fúrószár leggyengébb 
részének, azaz a 2,5 mm átmérőjű vágórészének elhajlásához és az ehhez kapcsolódó 
terheléshez vezet. A fúrószár eltörhet, ha

 – túlságosan vagy ismételten elhajlik, 
 
 és/vagy

 – a fúrószár elhajlik, és ezzel egyidejűleg a motoros eszközzel jelentős torziós 
erőt fejtenek ki rá.

Ezért a fúrószárat a tengelyével függőlegesen kell tartani, és a motoros eszközt 
minimális torziós erővel és alacsony fordulatszámmal kell működtetni.

A nem ellenőrzött ismételt hajlítási terhelés kockázatának elkerülése érdekében 
a fúrószár csak egyetlen műtét során használható.

A fúrás előtt ellenőrizze, hogy a fúrószár koncentrikusan forog-e. Ha ez nem így 
van, túlterhelés következik be, ami törést és pontatlan fúrást eredményezhet.

Ha a fúrószárat számítógépes navigációhoz való eszközökkel együtt használja, 
kövesse azok biztonsági és használati utasításait.

Tárolás során ne helyezzen nehéz tárgyakat a fúrószárra.

Steril eszköz

 Besugárzással sterilizálva

Az orvostechnikai eszközöket az eredeti védőcsomagolásukban kell tárolni, és csak 
közvetlenül a használat előtt vehetők ki a csomagolásból.
Használat előtt ellenőrizze a termék szavatossági idejét és a steril csomagolás 
sérülésmentességét. Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

Egyszer használatos eszköz

 Újrafelhasználása tilos

A rendeltetésük szerint egyszer használatos termékeket tilos újrafelhasználni. 
Az újbóli használat vagy felújítás (pl. tisztítás és újrasterilizálás) veszélyeztetheti az 
eszköz strukturális épségét, és/vagy az eszköz meghibásodását eredményezheti, 
ami a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
Továbbá az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása vagy felújítása 
fertőzésveszélyt okozhat, pl. fertőző anyagok egyik betegről a másikra történő  
átvitele esetén. Ez a beteg vagy a felhasználó sérülését vagy halálát eredményezheti.

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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