
Niniejsza instrukcja stosowania nie jest przeznaczona do
dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja stosowania
Uchwyt 387.365 na optykę B 10,0 i 4,0 mm, 
wieloosiowy, do systemu podstawowego SynFrame
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Instrukcja stosowania

Uchwyt 387.365 na optykę B 10,0 i 4,0 mm, wieloosiowy, do systemu 
podstawowego SynFrame
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania, dokument 
„Ważne informacje” firmy Synthes oraz odpowiednie techniki operacyjne. Niniejszy 
produkt może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stosowania może doprowadzić do 
uszkodzenia produktu lub optyki przeznaczonej do umieszczenia w uchwycie  
i/lub obrażeń pacjenta.

Niniejszy produkt może być używany to mocowania optyki o średnicy trzonu 
wynoszącej 10,0 lub 4,0 mm, ponieważ siła uchwytu i kształt szczęki zostały 
zaprojektowane wyłącznie do optyki o tych średnicach.

Użycie optyki o innej średnicy doprowadzi do uszkodzeń, naruszając 
bezpieczeństwo mocowania optyki.

Produkt nie jest dostarczany w postaci sterylnej i należy go wyczyścić zgodnie 
z niniejszymi instrukcjami przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem. Aby 
uniknąć uszkodzenia mocowanej optyki, narzędzie należy przed każdym użyciem 
sprawdzić pod uszkodzeń i awarii.

Materiał(y)
Materiał(y): Norma(y):
Stal nierdzewna (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (stal nierdzewna) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamid) DIN 7153-1 
Aluminium (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Dezynfekcja, czyszczenie i sterylizacja
Po każdym użyciu produkt należy dokładnie i właściwie wyczyścić.
1.  Przed czyszczeniem należy poluzować centralny uchwyt blokujący  

(patrz pozycja 1 na ilustracji) i wszystkie wkręty blokujące.
2.  Wyczyścić powierzchnie produktu przy użyciu łagodnych detergentów lub 

środków dezynfekujących zalecanych do narzędzi z aluminium, zgodnie z 
dokumentem „Ważne informacje” firmy Synthes. Nie zanurzać!

3. Sterylizować zgodnie z dokumentem „Ważne informacje” firmy Synthes.

Specjalne instrukcje dotyczące obsługi 
Ustawić uchwyt na optykę B 10,0 i 4,0 mm na pierścieniu mocującym 
SynFrame 387.336

1.  Aby poluzować ramię połączenia, należy obrócić środkowy uchwyt blokujący 
(1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu.

2.  Przymocować zacisk (2) do pierścienia mocującego SynFrame, utrzymując 
obrotowe ramię poza pierścieniem (patrz ilustracja). Dzięki temu ramię 
mocujące pozostaje poza polem operacyjnym.

3.  Włożyć i przymocować optykę w odpowiednią szczękę 10,0 lub 4,0 mm w 
czarnym zacisku (3) uchwytu. Należy upewnić się, że

 – optyka jest precyzyjnie dopasowana do szczęk o średnicy 10,0 lub 4,0 mm 
w czarnym zacisku, a 

 – zacisk został przymocowany do trzonu optyki w pozycji możliwie najbliższej 
punktowi mocowania kamery.

4.  Ustawić optykę w żądanej pozycji nad polem operacyjnym i zabezpieczyć w tej 
pozycji poprzez dokręcenie środkowego uchwytu blokującego (1) w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Uwagi:
–  Przed zmianą położenia optyki należy zawsze poluzować środkowy uchwyt 

blokujący (1). Jeśli ramię połączenia nie zostanie otwarte, poruszenie optyką 
może doprowadzić do jej uszkodzenia (wygięcia).

–  Uchwyt może ulec uszkodzeniu w przypadku użycia nadmiernej siły podczas 
dokręcania śrub.

Uwaga:
Uchwyt na optykę B 10,0 i 4,0 mm to część składowa podstawowego systemu 
SynFrame 187.310 i z tego względu podlega odpowiednim warunkom określonym 
w technice operacyjnej dla systemu SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

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