
Denne bruksanvisningen er ikke ment for 
distribusjon i USA.

Bruksanvisning
03.835.043 
Momentbegrensende håndtak,  
rett med sperrenøkkel, 3 Nm
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Bruksanvisning

Viktig merknad til medisinsk fagpersonell og kirurgiske medarbeidere: Denne 
bruksanvisningen inneholder ikke all informasjon som er nødvendig for valg og 
bruk av en enhet. Les bruksanvisningen og Synthes-brosjyren “Viktig informasjon” 
nøye før bruk. Sørg for at du er kjent med riktig kirurgisk prosedyre.

Materiale(r)
Materiale(r): Standard(er):
Rustfritt stål  ASTM F899/A276/A564
Silikon

Tiltenkt bruk
Det momentbegrensende håndtaket er ment å støtte implanteringen av Synthes-
implantater.

Indikasjoner og kontraindikasjoner
I tilfelle det momentbegrensende håndtaket brukes i kombinasjon med 
implantater eller instrumenter, se de respektive bruksanvisningene for indikasjoner 
og kontraindikasjoner samt ytterligere kirurgiske trinn.

Kombinasjon av medisinske enheter
Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter 
og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

Behandling før enheten brukes
Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres 
før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalforpakning. Før 
dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller 
beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-
brosjyren “Viktig informasjon”.

Reprosessering av enheten
Detaljerte instruksjoner for reprosessering av implantater, instrumenter og bokser er 
beskrevet i den vedlagte Viktig Informasjon. Monterings- og demonteringsinstruk-
sjoner for instrumenter “Demontering av flerdelsinstrumenter” kan lastes ned fra:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ytterligere enhetsspesifikk informasjon
Viktig merknad om service
Vi anbefaler at det utføres service på momentbegrensende instrumenter:
–  En gang hver 6. måned eller etter hver 50. autoklaveringssyklus, det som måtte 

inntreffe først
–  Hvis du mistenker at instrumentet ikke er riktig kalibrert
Service håndteres gjennom normale salgskanaler for datterselskapet i det 
respektive landet.

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