
Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld voor 
verspreiding in de VS.

Gebruiksaanwijzing
03.835.043 
Handgreep met koppelbegrenzing,  
recht met ratelsleutel, 3 Nm
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Gebruiksaanwijzing

Belangrijke mededeling voor medische professionals en OK-personeel: deze 
gebruiksaanwijzing bevat niet alle informatie die nodig is voor selectie en gebruik 
van een instrument. Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing en de brochure 
“Belangrijke informatie” van Synthes zorgvuldig door. Zorg dat u vertrouwd bent 
met de juiste chirurgische procedure.

Materiaal/materialen
Materiaal/materialen: Standaard(en):
Roestvrij staal  ASTM F899/A276/A564
Silicone

Beoogd gebruik
De handgreep met koppelbegrenzing is bedoeld om de implantatie van Synthes-
implantaten te ondersteunen.

Indicaties en contra-indicaties
Raadpleeg wanneer de handgreep met koppelbegrenzing wordt gebruikt in 
combinatie met implantaten of instrumenten de betreffende gebruiksaanwijzingen 
voor indicaties en contra-indicaties en aanvullende chirurgische stappen.

Combinatie van medische hulpmiddelen
Synthes heeft de compatibiliteit met hulpmiddelen van andere fabrikanten niet 
getest en is niet aansprakelijkheid in het geval van toepassing van dergelijke 
combinaties.

Behandeling voorafgaand aan het gebruik van het hulpmiddel
Synthes-producten die niet-steriel worden geleverd, moeten gereinigd en met 
stoom gesteriliseerd worden vóór chirurgisch gebruik. Verwijder vóór reiniging al 
het originele verpakkingsmateriaal. Doe het product vóór stoomsterilisatie in een 
goedgekeurde sterilisatieverpakking of -container. Volg de aanwijzingen voor 
reinigen en steriliseren uit de brochure “Belangrijke informatie” van Synthes.

Opnieuw verwerken van het hulpmiddel
In de “Belangrijke informatie” vindt u gedetailleerde aanwijzingen voor het 
opnieuw verwerken van implantaten, instrumenten en dozen. Aanwijzingen voor 
het monteren en demonteren van instrumenten, “Samengestelde instrumenten 
demonteren”, kunt u downloaden vanaf:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Aanvullende hulpmiddelspecifieke informatie
Belangrijke opmerking over onderhoud
Wij raden aan dat instrumenten met koppelbegrenzing:
–  een keer per 6 maanden worden onderhouden of na elke 50 autoclaafcycli, 

indien dit eerder is;
–  onderhouden worden als u denkt dat het instrument niet gekalibreerd is.
Onderhoud wordt uitgevoerd via normale verkoopkanalen van de 
dochteronderneming in het respectievelijke land.

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

http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance 
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