
Тези указания за употреба не са предназначени за
разпространение в САЩ.

Инструкции за употреба
387.365 Държач за оптически устройства B 10,0 и 
4,0 мм, многоосев, за основна система SynFrame
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Инструкции за употреба

387.365 Държач за оптични устройства B 10,0 и 4,0 мм, многоосев, за 
основна система SynFrame
Моля, преди употреба, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, 
брошурата на Synthes “Важна информация” и съответните хирургични техники. 
Този продукт може да се употребява само от обучен медицински персонал.

Неспазването на тези инструкции за употреба може да доведе до повреда на 
продукта или оптиката и/или до нараняване на пациента.

Този продукт може да се употребява само за закрепване на оптични устройства 
с диаметър на оста 10,0 или 4,0 мм, тъй като удържащата сила и формата на 
челюстта са проектирани изключително за оптични устройства с такива 
диаметри.

Употребата на оптични устройства с други диаметри ще доведе до повреда, 
при това излагайки на опасност надеждното закрепване на оптиката.

Този продукт не се доставя стерилен и трябва да се почиства съгласно тези 
инструкции преди първата и всяка следваща употреба. За да избегнете 
повреда на закрепените оптични устройства, инструментът трябва да се 
проверява за дефекти и неизправна работа преди всяка употреба.

Материал(и)
Материал(и): Стандарт(и):
Неръждаема стомана (SSt)   ASTM F 899/DIN 17441/  

ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (Неръждаема стомана) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Полиамид) DIN 7153-1 
Алуминий (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Дезинфекция, почистване и стерилизация
След всяка употреба продуктът трябва да бъде щателно и правилно почистван.
1.  Преди почистване разхлабете централната блокираща ръкохватка 

(вижте елемент 1 в илюстрацията) и всички блокиращи винтове.
2.  Почистете повърхностите на продукта с меки почистващи препарати или 

дезинфектиращи средства, препоръчани за алуминиеви инструменти в 
брошурата на Synthes “Важна информация”. Не потапяйте!

3. Стерилизирайте съгласно брошурата на Synthes “Важна информация”.

Специални указания за работа 
Разположете държача за оптични устройства B 10,0 и 4,0 мм върху носещия 
пръстен 387.336 SynFrame

1.  За да разхлабите шарнирното съединение, завъртете централната блокираща 
ръкохватка (1) в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка, 
толкова, колкото е възможно.

2.  Затегнете скобата (2) към носещия пръстен SynFrame, като държите 
въртящото се рамо извън пръстена (вижте илюстрацията). Това ще държи 
задържащото рамо извън оперативното поле.

3.  Въведете и закрепете оптичното устройство в съответстващата 10,0 или 
4,0 мм челюст на черната скоба (3) на държача. Уверете се, че

 –  оптичните устройства прилягат точно в челюстта за 10,0 или 4,0 мм на 
черната скоба и 

 –  черната скоба е закрепена към оста на оптичното устройство, доколкото 
е възможно в посоката на свързването на камерата.

4.  Разположете оптичното устройство в желаната позиция над оперативното 
поле и го закрепете в това положение чрез затягане на централна блокираща 
ръкохватка (1) в посоката на движение на часовниковата стрелка.

Забележки:
–  Винаги разхлабвайте централната блокираща ръкохватка (1), когато 

позиционирате отново оптичното устройство. Оптичното устройство може да 
се повреди (огъне), ако се премества без отваряне на шарнирното съединение.

–  Държачът може да се повреди, ако се приложи прекомерна сила при 
затягането на винтовете.

Забележка:
Държачът за оптични устройства B 10,0 и 4,0 мм е съставна част от основната 
система SynFrame 187.310 и следователно е предмет на съответните условия, 
специфицирани в хирургичната техника за SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com
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