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Brugsanvisning
03.835.043 
Momentbegrænserhåndtag,  
lige med skraldenøgle, 3 Nm
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Brugsanvisning

Vigtig meddelelse til læger og operationspersonale: Denne brugsanvisning 
indeholder ikke alle de oplysninger, som er nødvendige for at udvælge og bruge 
en anordning. Læs denne brugsanvisning og Synthes-brochuren “Vigtige 
oplysninger” grundigt igennem før brug. Sørg for at være bekendt med den 
relevante kirurgiske procedure.

Materiale(r)
Materiale(r): Standard(er):
Rustfrit stål  ASTM F899/A276/A564
Silikone

Tilsigtet anvendelse
Momentbegrænserhåndtaget er beregnet til implantationsunderstøttelse af 
Synthes-implantater.

Indikationer og kontraindikationer
I tilfælde af anvendelse af momentbegrænserhåndtaget i kombination med andre 
implantater eller instrumenter henvises der til de respektive brugsanvisninger for 
indikationer og kontraindikationer samt yderligere kirurgisk praksis.

Kombination af medicinske anordninger
Synthes har ikke testet kompatibiliteten med anordninger fra andre producenter og 
påtager sig intet ansvar i disse tilfælde.

Behandling inden ibrugtagning af anordningen
Synthes-produkter, der leveres ikke-sterile, skal rengøres og dampsteriliseres før 
kirurgisk brug. Fjern al original emballage før rengøring. Anbring implantatet i et 
godkendt omslag eller beholder før dampsterilisering. Følg de rengørings- og 
steriliseringsanvisninger, som er angivet i Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger”.

Rengøring og sterilisering af anordningen
Der gives detaljerede oplysninger om rengøring og sterilisering af implantater, 
instrumenter og etuier i den vedlagte brochure “Vigtige oplysninger”. Brochuren 
med anvisninger i montering og demontering af instrumenter, “Demontering af 
instrumenter med flere dele”, kan downloades fra:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Yderligere anordningsspecifikke oplysninger
Vigtig bemærkning vedr. vedligeholdelse
Vi anbefaler, at momentbegrænsere vedligeholdes:
–  En gang hver 6. måned eller efter hver 50. autoklaveringssekvens
–  Hvis du har en mistanke om, at instrumentet er kommet ud af kalibrering
Vedligeholdelse håndteres via datterselskabets normale salgskanaler i hvert land.

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