
To navodilo za uporabo ni namenjeno 
distribuciji v ZDA.

Navodila za uporabo
03.835.043 
Ročaj z omejevalnikom navora,  
raven z zatikalnim ključem, 3 Nm
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Navodila za uporabo

Pomembna opomba za zdravstvene delavce in osebje v operacijski dvorani: 
Ta navodila za uporabo ne vključujejo vseh informacij, ki so potrebne za izbiro in 
uporabo pripomočka. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo 
in brošuro podjetja Synthes »Pomembne informacije«. Seznanite se z ustreznim 
kirurškim posegom.

Material(-i)
Material(-i): Standard(-i):
Nerjavno jeklo  ASTM F899/A276/A564
Silikon

Namen uporabe
Ročaj z omejevalnikom navora je predviden za pomoč pri vsaditvi vsadkov Synthes.

Indikacije in kontraindikacije
Če ročaj z omejevalnikom navora uporabljate skupaj z vsadki ali instrumenti, v us-
treznih navodilih za uporabo poiščite indikacije in kontraindikacije ter dodatne 
kirurške korake.

Kombiniranje medicinskih pripomočkov
Podjetje Synthes ni izvedlo preskusa združljivosti s pripomočki drugih izdelovalcev, 
zato v takšnih primerih ne prevzema odgovornosti.

Priprava pripomočka na uporabo
Izdelke podjetja Synthes, ki ob dobavi niso sterilni, je treba pred kirurško uporabo 
očistiti in sterilizirati s paro. Pred čiščenjem odstranite vso prvotno ovojnino. Pred 
sterilizacijo s paro položite izdelek v odobren ovoj ali posodo. Upoštevajte navodi-
la za čiščenje in sterilizacijo, ki so navedena v brošuri podjetja Synthes »Pomembne 
informacije«.

Priprava pripomočka na ponovno uporabo
Podrobna navodila za pripravo vsadkov, instrumentov in ohišij na ponovno upora-
bo so navedena v brošuri »Pomembne informacije«. Dokument »Razstavljanje 
večdelnih instrumentov« z navodili za sestavljanje in razstavljanje instrumentov je 
na voljo na spletni strani:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Dodatne informacije o posameznem pripomočku
Pomembna opomba o servisiranju
Servisiranje instrumentov z omejevalnikom navora priporočamo:
–  vsakih 6 mesecev ali po 50 ciklih avtoklaviranja, kar nastopi prej;
–  če sumite, da instrument ni več umerjen.
Servisiranje se izvaja po običajnih prodajnih poteh, ki jih ima vzpostavljene pod-
ružnica v zadevni državi.

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