
Denna bruksanvisning är inte avsedd för 
distribution i USA.

Bruksanvisning
03.835.043 
Vridmomentsbegränsande handtag,  
rakt, medspärrnyckel, 3 Nm
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Bruksanvisning

Viktig information för läkare och personal i operationssalen: bruksanvisningen 
innehåller inte all den information som behövs för val och användning av en enhet. 
Läs bruksanvisningen och Synthes broschyr ”Viktig information” noga innan 
användning. Se till att du är väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

Material
Material: Standard(er):
Rostfritt stål ASTM F899/A276/A564
Silikon

Avsedd användning
Det vridmomentsbegränsande handtaget är avsett att vara till stöd för 
implantationen av Synthes-implantat.

Indikationer och kontraindikationer
I fall där det vridmomentbegränsande handtaget används i kombination med 
implantat eller instrument, se respektive bruksanvisning för indikationer och 
kontraindikationer samt ytterligare kirurgiska steg.

Kombination av medicintekniska enheter
Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls 
av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Behandling innan enheten används
Synthes-produkter som levereras osterila måste rengöras och ångsteriliseras före 
operation. Ta bort hela originalförpackningen innan rengöring. Placera produkten 
inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare innan ångsterilisering. Följ 
instruktionerna om rengöring och sterilisering som anges i broschyren ”Viktig 
information” från Synthes.

Rekonditionering av enheten
Detaljerade instruktioner för rekonditionering av implantat, instrument och fodral 
finns beskrivna i medföljande Viktig information. Instruktioner för montering och 
demontering av instrument, ”Demontering av instrument med flera delar”, kan 
laddas ned från:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ytterligare enhetsspecifik information
Viktigt meddelande om service
Vi rekommenderar att vridmomentsbegränsande instrument servas:
–  var sjätte månad eller efter 50 autoklaveringscykler, vilket än som inträffar först
–  om du misstänker att instrumentet inte är kalibrerat.
Service hanteras via dotterbolagets normala försäljningskanaler i respektive land.

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