
Käesolev kasutusjuhend ei ole ette nähtud 
levitamiseks Ameerika Ühendriikides.

Kasutusjuhend
03.835.043 
Väänet piirav käepide, sirge,  
põrkvõtmega, 3 Nm
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Kasutusjuhend

Tähtis märkus meditsiinitöötajatele ja operatsioonisaali personalile: see kasutus
juhend ei hõlma kogu vajalikku teavet seadme valimise ega kasutamise kohta. Enne 
kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja Synthesi brošüüri „Tähtis teave”. 
Veenduge, et tunneksite asjakohast kirurgilist protseduuri.

Materjal(id)
Materjal(id): Standard(id):
Roostevaba teras  ASTM F899/A276/A564
Silikoon

Kasutusotstarve
Väänet piirav käepide on ette nähtud toetama Synthes implantaatide istutamist.

Näidustused ja vastunäidustused
Kui pöördemomenti piiravat käepidet kasutatakse kombinatsioonis implantaatide 
või instrumentidega, lugege näidustuste ja vastunäidustuste ning täiendavate kirur
giliste toimingute leidmiseks vastavat kasutusjuhendit.

Meditsiiniseadmete kombinatsioon
Synthes ei ole katsetanud ühilduvust teiste tootjate seadmetega ning ei võta 
sellistel juhtudel endale mingit vastutust.

Töötlemine enne seadme kasutamist
Synthes tooted, mis on tarnitud mittesteriilsetena, tuleb enne kirurgilist kasutamist 
puhastada ja auruga steriliseerida. Enne puhastamist eemaldage kogu 
originaalpakend. Enne auruga steriliseerimist asetage toode asjakohasesse 
pakendisse või mahutisse. Järgige Synthes brošüüris „Oluline teave“ esitatud 
puhastus ja steriliseerimisjuhiseid.

Seadme taastöötlemine
Implantaatide, instrumentide ja karpide taastöötlemise täpseid juhiseid on kirjelda
tud dokumendis „Oluline teave”. Instrumentide kooste ja lahtivõtmise juhised 
„Mitmeosaliste instrumentide lahtivõtmine” võib alla laadida veebilehelt:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessingcaremaintenance

Seadmepõhine lisateave
Oluline märkus hoolduse kohta
Soovitame väänet piiravate instrumentide hooldamist:
–  üks kord 6 kuu jooksul või pärast igat 50. autoklaavimistsüklit, olenevalt sellest, 

kumb toimub enne;
–  juhul kui kahtlustate, et instrument pole kalibreeritud.
Hooldus on korraldatud vastava riigi müügiesindaja tavapäraste müügikanalite 
kaudu.

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