
Ši naudojimo instrukcija neskirta
platinti JAV.

Naudojimo instrukcija
387.365 B 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis, 
daugiaašis, skirtas „SynFrame“ bazinei sistemai
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Naudojimo instrukcija

387.365 B 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis, daugiaašis, skirtas „SynFrame“ 
bazinei sistemai
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, „Synthes“ 
brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą.  
Šį gaminį leidžiama naudoti tik kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.

Nesilaikant šių naudojimo instrukcijų, gali būti sugadintas gaminys arba įtvirtintas 
optinis įtaisas ir (arba) sužalotas pacientas.

Šį gaminį galima naudoti tik optiniams įtaisams, kurių kotelio skersmuo yra 
10,0 arba 4,0 mm, laikyti, nes laikymo jėga ir žnyplių forma pritaikytos tik šių 
skersmenų optiniams įtaisams.

Jei bus naudojamas kitokio skersmens optinis įtaisas, atsiras pažeidimas, todėl kils 
pavojus patikimam optinio įtaiso įtvirtinimui.

Gaminys pateikiamas nesterilus, todėl jį reikia nuvalyti pagal šias instrukcijas, 
prieš naudojant pirmą ir kitus kartus. Kaskart prieš naudojant reikia patikrinti, ar 
instrumente nėra defektų ir ar jis tinkamai veikia, kad nebūtų sugadintas optinis 
įtaisas, kurį ketinama įtvirtinti.

Medžiaga (-os)
Medžiaga (-os): Standartas (-ai):
Nerūdijantysis plienas (SSt)  ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/

ISO 7153-1 
„Nitronic 60“ (nerūdijantysis plienas) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamidas) DIN 7153-1 
Aliuminis (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Dezinfekavimas, valymas ir sterilizavimas
Kaskart panaudojus gaminį reikia kruopščiai ir tinkamai nuvalyti.
1.   Prieš valydami atlaisvinkite centrinę užfiksavimo rankenėlę (žr. 1 elementą 

iliustracijoje) ir visus fiksavimo varžtus.
2.  Nuvalykite gaminio paviršius, naudodami švelnius ploviklius arba 

dezinfekantus, kurie rekomenduojami aliumininiams instrumentams „Synthes“ 
brošiūroje „Svarbi informacija“. Nepanardinkite!

3. Sterilizuokite vadovaudamiesi „Synthes“ brošiūra „Svarbi informacija“.

Specialūs naudojimo nurodymai 
Uždėkite B 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklį ant „SynFrame“ laikančiojo žiedo 
387.336.

1.  Iki galo pasukite centrinę užfiksavimo rankenėlę (1) prieš laikrodžio rodyklę, 
kad atlaisvintumėte lanksto svirtį.

2.  Pritvirtinkite spaustuvą (2) ant „SynFrame“ laikančiojo žiedo taip, kad lankstinė 
svirtis būtų žiedo išorėje (žr. iliustraciją). Taip pritvirtinus, laikančioji svirtis bus 
už operacinio lauko ribų.

3.  Įkiškite optinį įtaisą į atitinkamas 10,0 arba 4,0 mm žnyples, esančias juodame 
laikiklio spaustuve (3), ir įtvirtinkite. Įsitikinkite, kad:

 – optinis įtaisas tiksliai įsistatė į 10,0 arba 4,0 mm juodo spaustuvo žnyples; 
 – spaustuvas visiškai pritvirtintas prie optinio įtaiso kotelio vaizdo kameros 
tvirtinimo kryptimi.

4.  Nustatykite optinį įtaisą į reikiamą padėtį virš operacinio lauko ir įtvirtinkite šioje 
padėtyje, prisukdami centrinę fiksavimo rankenėlę (1) pagal laikrodžio rodyklę.

Pastabos
–  Keisdami optinio įtaiso padėtį, visada atlaisvinkite centrinę fiksavimo rankenėlę (1). 

Jei optinis įtaisas stumiamas neatvėrus lanksto svirties, jis gali būti sugadintas 
(sulenktas).

–  Varžtus veržiant per didele jėga, galima sugadinti laikiklį.

Pastaba
B 10,0 ir 4,0 mm optinių įtaisų laikiklis yra „SynFrame“ bazinės sistemos 187.310 
sudedamoji dalis, todėl jam taikomos sąlygos, nurodytos „SynFrame“ chirurginio 
metodo apraše (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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