
Brugsanvisningen er ikke beregnet til
distribuering i USA.

Brugsanvisning
387.365 Optikholder B 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, 
til SynFrame-grundsystem
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Brugsanvisning

387.365 Optikholder B 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, til SynFrame-grundsystem
Læs denne brugsanvisning, Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger” og de 
tilhørende anvisninger i kirurgiske teknikker nøje igennem før brug. Dette 
produkt må kun bruges af uddannet sundhedspersonale.

Hvis denne brugsanvisning ikke følges, kan det medføre beskadigelse af produktet 
eller optikken, der skal holdes, og/eller patientskade.

Dette produkt må kun anvendes til at holde optikker med en skaftdiameter på 
10,0 eller 4,0 mm, idet holdestyrken og kæbernes udformning kun er designet til 
optikker med disse diametre.

Brug af optikker med andre diametre vil forårsage beskadigelse, hvilket vil være 
til fare for sikker fastholdelse af optikken.

Produktet leveres ikke sterilt og skal rengøres i henhold til disse anvisninger inden 
første og hver efterfølgende brug. For at undgå beskadigelse af optikkerne, der skal 
holdes, skal instrumentet kontrolleres for defekter og fejlfunktion før hver brug.

Materiale(r)
Materiale(r): Standard(er):
Rustfrit stål (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (rustfrit stål)  ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid) DIN 7153-1 
Aluminium (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Desinficering, rengøring og sterilisering
Produktet skal rengøres omhyggeligt og korrekt efter hver brug.
1.   Løsn det midterste låsehåndtag (se del 1 på billedet) og alle låseskruer inden 

rengøring.
2.  Rengør produktets overflader med milde vaskemidler eller desinficeringsmidler 

anbefalet til instrumenter af aluminium i Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger”. 
Må ikke nedsænkes!

3. Steriliser i henhold til Synthes-brochuren “Vigtige oplysninger”.

Særlige anvisninger i brugen 
Placer optikholder B 10,0 og 4,0 mm på SynFrame-holdering 387.336

1.  For at løsne ledarmen drejes det midterste låsehåndtag (1) mod uret så langt, 
som det kan komme.

2.  Fastgør klemmen (2) på SynFrame-holderingen, mens drejearmen holdes uden 
for ringen (se billedet). Dette holder holderingen uden for operationsfeltet.

3.  Indsæt og fastgør optikken i de tilsvarende 10,0 eller 4,0 mm kæber på 
holderens sorte klemme (3). Sørg for, at

 – optikken passer præcist ind i 10,0 eller 4,0 mm kæberne på den sorte klemme, og 
 –  at klemmen er fastgjort på optikkens skaft så langt som muligt i kameraudstyrets 
retning.

4.  Placer optikken i den ønskede position over operationsfeltet, og sæt den fast i denne 
position ved at stramme det midterste låsehåndtag (1) med uret.

Bemærkninger:
–  Løsn altid det midterste låsehåndtag (1), når optikken omplaceres. Optikken 

kan beskadiges (bøjes), hvis den bevæges uden at åbne ledarmen.
–  Holderen kan beskadiges, hvis der påføres overdreven kraft ved stramning af 

skruerne.

Bemærk:
Optikholder B 10,0 og 4,0  mm er en bestanddel af SynFrame-grundsystem 
187.310 og er derfor underlagt de tilsvarende betingelser angivet i den kirurgiske 
teknik for 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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