
Denne bruksanvisningen er ikke ment for
distribusjon i USA.

Bruksanvisning
387.365 Holder for Optics B 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, 
for SynFrame grunnleggende system

©
 S

yn
th

es
 G

m
bH

 2
01

7.
 

M
ed

 e
ne

re
tt

. 
S

M
_7

07
46

0 
A

C
 

09
/2

01
7



SM_707460 AC side 2 / 2

Bruksanvisning

387.365 Holder for Optics B 10,0 og 4,0 mm, polyaksial, for SynFrame 
grunnleggende system
Les denne bruksanvisningen, Synthes “Viktig informasjon” og korresponderende 
kirurgisk teknikk nøye før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplært 
medisinsk personell.

Hvis man ikke følger disse instruksjonene kan det føre til skade på produktet eller 
optikken og/eller skade på pasienten.

Dette produktet skal kun brukes for å holde optikk med en håndtaksdiameter på 
10,0 eller 4,0 mm, ettersom holdekraften og kjeveformen er designet eksklusivt 
for optikk med disse diameterne.

Bruk av optikk med forskjellige diametere vil føre til skade, og dermed hindre 
sikker holding av optikken.

Produktet leveres ikke i steril form og må rengjøres i henhold til disse instruksjonene 
før første gangs bruk og før hver påfølgende gangs bruk. For å unngå skade på 
optikken som skal holdes må instrumentet sjekkes for defekter og feilfunksjon før 
hver gangs bruk.

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

Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering
Produktet må rengjøres grundig og riktig etter hver gangs bruk.
1.   Løsne det sentrale låsehåndtaket (se element 1 på bildet) og alle låseskruer før 

rengjøring.
2.  Rengjør overflatene på produktet med milde rengjøringsmidler eller 

desinfeksjonsmidler som er anbefalt for aluminiumsinstrumenter i Synthes-
brosjyren “Viktig informasjon”. Må ikke nedsenkes!

3. Steriliser i henhold til Synthes-brosjyren “Viktig informasjon”.

Spesielle betjeningsinstruksjoner
Plasser holderen for Optics B 10,0 og 4,0 mm på SynFrame-holderingen 387.336

1.  For å løsne leddarmen må du vri det sentrale låsehåndtaket (1) mot klokken så 
langt det går.

2.  Sikre klemmen (2) til SynFrame-holderingen, hold svivelarmen utenfor ringen 
(se illustrasjonen). Dette holder holdearmen utenfor betjeningsfeltet.

3.  Sett inn og sikre optikken i den korresponderende 10,0 eller 4,0 mm kjeven på 
den svarte klemmen (3) på holderen. Kontroller at

 – optikken passer nøye inn i 10,0 eller 4,0 mm kjeven på den svarte klemmen og
 – klemmen sikres til håndtaket på optikken så langt som det er mulig i retning 
av kamerafestet.

4.  Plasser optikken i ønsket posisjon over betjeningsfeltet og sikre i denne 
posisjonen ved å stramme det sentrale låsehåndtaket (1) med klokken.

Merknader:
–  Løsne alltid det sentrale låsehåndtaket (1) når du flytter optikken. Den optiske 

armen kan skades (bøyes) hvis den flyttes uten å åpne leddarmen.
–  Holderen kan bli skadet hvis man bruker for mye kraft når man strammer 

skruene.

Merknad:
Holderen for Optics B 10,0 og 4,0 mm er en del i SynFrame grunnleggende 
system 187.310 og er derfor underlagt de korresponderende forholdene som er 
spesifisert i den kirurgiske teknikken 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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