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Käyttöohjeet –
387.365 Halkaisijaltaan B 10,0 ja 4,0 mm:n 
optiikkavälineiden teline, moniakselinen, SynFrame-
perusjärjestelmään
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Käyttöohjeet –

387.365 Halkaisijaltaan B 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline, moniakselinen, 
SynFrame-perusjärjestelmään
Lue ennen käyttöä huolellisesti nämä käyttöohjeet, Synthes-esite ”Tärkeitä tietoja” 
ja asiaankuuluvat leikkaustekniikat. Tätä tuotetta saa käyttää vain koulutettu 
lääketieteellinen henkilökunta.

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tuotteen tai 
telineessä olevan optiikkavälineen vaurioituminen ja/tai potilasvamma.

Tuotetta saa käyttää vain sellaisten optiikkavälineiden pitämiseen, joiden varren 
halkaisija on 10,0 tai 4,0 mm, koska pitovoima ja leuan muoto on suunniteltu 
yksinomaan tällaisille optiikkavälineille.

Halkaisijaltaan poikkeavien optiikkavälineiden käytöstä seuraa vaurio, ja näin 
ollen optiikkavälineen turvallinen kiinnitys vaarantuu.

Tuotetta ei toimiteta steriilissä muodossa, ja se on puhdistettava näiden ohjeiden 
mukaisesti ennen ensimmäistä ja jokaista sitä seuraavaa käyttökertaa. Jotta 
kiinnitettävä optiikkaväline ei vahingoittuisi, instrumentti on tarkastettava ennen 
jokaista käyttökertaa vikojen ja häiriöiden varalta.

Materiaali(t)
Materiaali(t): Standardi(t):
Ruostumaton teräs (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (ruostumaton teräs) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamidi) DIN 7153-1 
Alumiini (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Desinfiointi, puhdistus ja sterilointi
Tuote on puhdistettava huolellisesti ja asianmukaisesti aina käytön jälkeen.
1.   Höllennä keskuslukituskahva (katso kuvassa nimike 1) ja kaikki varmistusruuvit 

ennen puhdistusta.
2.  Puhdista tuotteen pinnat miedoilla puhdistusaineilla tai desinfiointiaineilla, 

joita suositellaan alumiini-instrumenteille Synthes-esitteessä ”Tärkeitä tietoja”. 
Ei saa upottaa nesteisiin!

3. Steriloi Synthes-esitteessä ”Tärkeitä tietoja” esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Erityiset toimintaohjeet 
Aseta halkaisijaltaan B 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline SynFrame-
pidätysrenkaalle 387.336

1.  Höllennä nivelvarsi kiertämällä keskuslukituskahvaa (1) vastapäivään niin 
pitkälle kuin se menee.

2.  Kiinnitä puristin (2) SynFrame-pidätysrenkaaseen niin, että kääntövarsi jää 
renkaan ulkopuolelle (katso kuva). Näin pidätysvarsi pidetään leikkausalueen 
ulkopuolella.

3.  Aseta ja kiinnitä optiikkaväline varren halkaisijan mukaisesti telineen mustan 
puristimen (3) 10,0 tai 4,0 mm:n leukaan. Varmista, että

 – optiikkaväline sopii täydellisesti mustan puristimen 10,0 tai 4,0 mm:n leukaan ja 
 – että puristin on kiinnitetty optiikkavälineen varteen niin pitkälle kuin mahdollista 
asennetun kameran suunnassa.

4.  Aseta optiikkaväline toivottuun asentoon leikkausalueen yläpuolelle ja kiinnitä 
se tähän asentoon kiristämällä keskuslukituskahvaa (1) myötäpäivään.

Huomautukset:
–  Höllennä keskuslukituskahvaa (1) aina, kun asetat optiikkavälineen uuteen 

asentoon. Optiikkaväline voi vahingoittua (taipua), jos sitä siirretään ilman 
nivelvarren avaamista.

–  Teline voi vahingoittua, jos ruuvien kiristämiseen käytetään kohtuutonta voimaa.

Huomautus:
Halkaisijaltaan B 10,0 ja 4,0 mm:n optiikkavälineiden teline on SynFrame-
perusjärjestelmän 187.310 olennainen osa, ja sitä koskevat näin ollen vastaavat 
SynFrame leikkausmenetelmätiedoissa määritellyt ehdot (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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