
Tento návod k použití není určen k
distribuci ve Spojených státech.

Návod k použití
387.365 Držák pro optiku B 10,0 a 4,0 mm, polyaxiální, 
pro základní systém SynFrame
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Návod k použití

387.365 Držák pro optiku B 10,0 a 4,0 mm, polyaxiální, pro základní systém SynFrame
Před použitím si přečtěte tento návod k použití, příručku „Důležité informace“ 
společnosti Synthes a odpovídající popis chirurgických technik. Tento výrobek 
mohou používat pouze školení zdravotničtí pracovníci.

Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k poškození výrobku nebo optiky 
a poranění pacienta.

Tento produkt se může používat pouze pro držení optiky s průměrem dříku 
10,0 nebo 4,0 mm, protože přídržná síla a tvar čelistí jsou navrženy pro optiku 
s těmito průměry.

Použití optiky s odlišnými průměry způsobí poškození a tedy ohrozí bezpečné 
udržení optiky.

Výrobek se nedodává sterilní a měly být před prvním a každým dalším použitím 
vyčištěn v souladu s tímto návodem. Aby se zabránilo poškození držené optiky, 
měl by být nástroj před každým použitím zkontrolován, zda není poškozený nebo 
porouchaný.

Materiál(y)
Materiál(y): Norma (normy):
Nerezová ocel (SSt)   ASTM F 899 / DIN 17441 / ASTM A 276 /  

ISO 7153-1
Nitronic 60 (Nerezová ocel)  ASTM F 899 / ASTM A 276
PA 66 (polyamid) DIN 7153-1
Hliník (Al) ASTM B 221M / ISO DIN 573 

Desinfekce, čištění a sterilizace
Výrobek musí být po každém použití důkladně a správně vyčištěn.
1.  Před čištěním povolte centrální pojistnou rukojeť (viz položka 1 na obrázku) 

a všechny pojistné šrouby.
2.  Vyčistěte povrchy výrobku jemnými čisticími nebo dezinfekčními prostředky 

doporučenými pro hliníkové nástroje v příručce společnosti Synthes „Důležité 
informace“. Neponořujte!

3. Sterilizujte podle pokynů v příručce společnosti Synthes „Důležité informace“.

Speciální operační pokyny
Umístění držáku pro optiku B 10,0 a 4,0 mm na přídržný kroužek SynFrame 387.336

1.  Pro uvolnění kloubového ramena otočte středovou pojistnou rukojeť (1) proti 
směru hodinových ručiček, co nejdále je možné.

2.  Zajistěte svorku (2) na přídržný kroužek SynFrame, přičemž udržujte otočné 
rameno vně kroužku (viz obrázek). Tím se udržuje přídržné rameno vně 
operačního pole.

3.  Vložte a zajistěte optiku v odpovídající čelisti o průměru 10,0 nebo 4,0 mm na 
černé svorce (3) držáku. Zkontrolujte, že

 – optika přesně drží v čelisti o průměru 10,0 nebo 4,0 mm černé svorky a 
 – svorka je zajištěna k dříku optiky, co nejdále je možné ve směru nástavce 
kamery.

4.  Umístěte optiku do požadované pozice nad operační pole a zajistěte v této pozici 
utažením centrální pojistné rukojeti (1) po směru hodinových ručiček.

Poznámky:
–  Když měníte polohu optiky, vždy povolte středovou pojistnou rukojeť (1). 

Optika může být poškozena (ohnuta), pokud se pohne bez otevření 
spojovacího ramene.

–  Držák může být poškozen, pokud působí nadměrná síla při utahování šroubů.

Poznámka:
Držák pro optiku o B 10,0 a 4,0 mm je částí základního systému SynFrame 
187.310, a proto podléhá podmínkám specifikovaným v chirurgické technice 
pro 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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