
Tento návod k použití není určen k distribuci 
ve Spojených státech.

Návod k použití
03.835.043 
Momentová rukojeť,  
rovná s klíčem s ráčnou, 3 Nm
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Návod k použití

Důležitá poznámka pro lékaře a personál operačního sálu: Tento návod k použití 
nezahrnuje všechny informace potřebné pro výběr a použití prostředku. Před 
použitím si přečtěte návod k použití a příručku „Důležité informace“ společnosti 
Synthes. Ujistěte se, že jste obeznámeni s vhodným chirurgickým postupem.

Materiál(y)
Materiál(y): Norma (normy):
Nerezová ocel  ASTM F899/A276/A564
Silikon

Zamýšlený účel
Momentová rukojeť je určena jako podpůrný nástroj pro implantaci implantátů 
společnosti Synthes.

Indikace a kontraindikace
Pokud je momentová rukojeť použita v kombinaci s implantáty nebo nástroji, naj-
dete indikace a kontraindikace a další chirurgické postupy v návodech k použití 
odpovídajících prostředků.

Kombinace zdravotnických prostředků
Společnost Synthes netestovala kompatibilitu svých prostředků s prostředky jiných 
výrobců a nepřijímá v takovém případě žádnou odpovědnost.

Ošetření před použitím prostředku
Produkty společnosti Synthes dodávané v  nesterilním stavu musí být před 
chirurgickým použitím očištěny a  sterilizovány parou. Před čištěním odstraňte 
všechny původní obaly. Před sterilizací parou umístěte produkt do  schváleného 
obalu nebo nádoby. Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci uvedené v příručce 
„Důležité informace“ společnosti Synthes.

Opakovaná příprava prostředku
Podrobné pokyny pro opakovanou přípravu implantátů, nástrojů a obalů jsou 
popsány části „Důležité informace“. Pokyny pro sestavení a rozebrání nástrojů, 
„Rozebrání vícedílných nástrojů“, je možné stáhnout na adrese:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Dodatečné informace specifické pro prostředek
Důležitá poznámka o servisní údržbě
Doporučujeme provádět servisní údržbu momentových nástrojů:
–  Jednou za 6 měsíců nebo po každých 50 cyklech v autoklávu podle toho, co 

nastane dříve.
–  Pokud máte podezření, že je nástroj mimo kalibraci.
Servisní údržba se zajišťuje prostřednictvím normálních obchodní kanálů pobočky 
v dané zemi.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com
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