
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται για
διανομή στις ΗΠΑ.

Οδηγίες Χρήσης
Εργαλείο συγκράτησης 387.365 για οπτικά εξαρτήματα 
B 10,0 και 4,0 mm, πολυαξονικό, για το Βασικό 
Σύστημα SynFrame
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Οδηγίες Χρήσης

Εργαλείο συγκράτησης 387.365 για οπτικά εξαρτήματα B 10,0 και 4,0 mm, 
πολυαξονικό, για το Βασικό Σύστημα SynFrame
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση τις παρούσες οδηγίες 
χρήσης, το έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes και τις αντίστοιχες 
χειρουργικές τεχνικές. Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από 
εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή στο προς συγκράτηση οπτικό εξάρτημα ή/και 
τραυματισμό του ασθενούς.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκράτηση οπτικών 
εξαρτημάτων με διάμετρο στελέχους 10,0 ή 4,0 mm, καθώς η δύναμη 
συγκράτησης και το σχήμα των σιαγόνων είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για 
οπτικά εξαρτήματα με αυτές τις διαμέτρους.

Η χρήση οπτικών εξαρτημάτων με διαφορετικές διαμέτρους θα προκαλέσει ζημιά, 
θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφαλή συγκράτηση του οπτικού εξαρτήματος.

Το προϊόν δεν διατίθεται σε αποστειρωμένη μορφή και θα πρέπει να καθαρίζεται 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες πριν από την πρώτη και κάθε επακόλουθη χρήση. 
Προς αποφυγή ζημιάς στα προς συγκράτηση οπτικά εξαρτήματα, το εργαλείο θα 
πρέπει να ελέγχεται για τυχόν ελαττώματα και δυσλειτουργία πριν από κάθε χρήση.

Υλικό(-ά)
Υλικό(-ά): Πρότυπο(-α):
Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt)  ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ 

ISO 7153-1 
Nitronic 60 (Ανοξείδωτος χάλυβας) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Πολυαμίδιο) DIN 7153-1 
Αλουμίνιο (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Απολύμανση, καθαρισμός και αποστείρωση
Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται ενδελεχώς και καταλλήλως μετά από κάθε χρήση.
1.  Χαλαρώστε την κεντρική κλειδούμενη λαβή (δείτε το στοιχείο 1 στην εικόνα) και 

όλες τις κλειδούμενες βίδες πριν από τον καθαρισμό.
2.  Καθαρίστε τις επιφάνειες του προϊόντος με τα ήπια απορρυπαντικά ή 

απολυμαντικά που συνιστώνται για εργαλεία αλουμινίου στο έντυπο «Σημαντικές 
Πληροφορίες» της Synthes. Μην εμβαπτίζετε!

3. Αποστειρώστε σύμφωνα με το έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes.

Ειδικές οδηγίες χειρισμού 
Τοποθετήστε το εργαλείο συγκράτησης για οπτικά εξαρτήματα B 10,0 και 4,0 mm 
στον δακτύλιο συγκράτησης 387.336 του SynFrame

1.  Για να χαλαρώσετε τον αρθρωτό βραχίονα, στρέψτε την κεντρική κλειδούμενη 
λαβή (1) τέρμα αριστερόστροφα.

2.  Ασφαλίστε τον σφιγκτήρα (2) στον δακτύλιο συγκράτησης του SynFrame, 
διατηρώντας τον περιστροφικό βραχίονα εκτός του δακτυλίου (δείτε την εικόνα). 
Με αυτόν τον τρόπο ο βραχίονας συγκράτησης διατηρείται εκτός του 
χειρουργικού πεδίου.

3.  Εισαγάγετε και στερεώστε το οπτικό εξάρτημα στην αντίστοιχη σιαγόνα 10,0 ή 
4,0 mm στον μαύρο σφιγκτήρα (3) του εργαλείου συγκράτησης. Βεβαιωθείτε ότι

 – το οπτικό εξάρτημα εφαρμόζει με ακρίβεια στη σιαγόνα 10,0 ή 4,0 mm του 
μαύρου σφιγκτήρα και 

 – ο σφιγκτήρας είναι στερεωμένος στο στέλεχος του οπτικού εξαρτήματος όσο 
το δυνατόν μακρύτερα προς την κατεύθυνση του εξαρτήματος κάμερας.

4.  Τοποθετήστε το οπτικό εξάρτημα στην επιθυμητή θέση επάνω από το χειρουργικό 
πεδίο και στερεώστε το στη θέση αυτή σφίγγοντας την κεντρική κλειδούμενη 
λαβή (1) δεξιόστροφα.

Σημειώσεις:
–  Να χαλαρώνετε πάντα την κεντρική κλειδούμενη λαβή (1) όταν επανατοποθετείτε 

το οπτικό εξάρτημα. Το οπτικό εξάρτημα μπορεί να υποστεί ζημιά (στρέβλωση) 
εάν μετακινηθεί χωρίς να έχετε ανοίξει τον αρθρωτό βραχίονα.

–  Το εργαλείο συγκράτησης μπορεί να υποστεί ζημιά εάν ασκηθεί υπερβολική 
δύναμη κατά το σφίξιμο των βιδών.

Σημείωση:
Το εργαλείο συγκράτησης για οπτικά εξαρτήματα B 10,0 και 4,0 mm είναι ένα 
συστατικό τμήμα του Βασικού Συστήματος SynFrame 187.310 και ως εκ τούτου 
υπόκειται στις αντίστοιχες συνθήκες που ορίζονται στη χειρουργική τεχνική για το 
SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

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