
Estas instruções de utilização não se destinam a
distribuição nos EUA.

Instruções de utilização
387.365 Suporte para Ótica B 10,0 e 4,0 mm, poliaxial, 
para o sistema básico SynFrame
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Instruções de utilização

387.365 Suporte para Ótica B 10,0 e 4,0 mm, poliaxial, para o sistema básico 
SynFrame
Antes da utilização, leia com atenção estas instruções de utilização, as “Informações 
importantes” da brochura da Synthes e as técnicas cirúrgicas correspondentes. Este 
produto pode ser utilizado apenas por pessoal médico formado.

Para evitar danos nas óticas a serem suportadas, o instrumento deve ser 
verificado quanto a defeitos e mau funcionamento antes de cada uso.

Este produto só pode ser usado para suportar óticas com um diâmetro de eixo de 
10,0 ou 4,0 mm, uma vez que a força de retenção e a forma da mandíbula são 
concebidas exclusivamente para óticas com estes diâmetros.

O uso de óticas com diferentes diâmetros resultará em danos, comprometendo 
assim a retenção segura da óptica.

O produto não é fornecido em forma estéril e deve ser limpo de acordo com 
estas instruções antes da primeira e de cada utilização subsequente. Para evitar 
danos no suporte da ótica, o instrumento deve ser verificado quanto a defeitos 
e mau funcionamento antes de cada uso.

Material(ais)
Material(ais): Norma(s):
Aço inoxidável (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitrónico 60 (aço inoxidável) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Poliamida) DIN 7153-1 
Alumínio (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Desinfeção, limpeza e esterilização
O produto deve ser cuidadosa e adequadamente limpo após cada utilização.
1.  Solte a alavanca de bloqueio central (consulte o item 1 na ilustração) e todos 

os parafusos de bloqueio antes de limpar.
2.  Limpe as superfícies do produto com detergentes suaves ou desinfetantes 

recomendados para instrumentos de alumínio na brochura “Informações 
importantes” da Synthes. Não submerja!

3. Esterilize de acordo com a brochura “Informações importantes” da Synthes.

Instruções especiais de funcionamento
Posicione o Suporte para Ótica B 10,0 e 4,0 mm no Anel de Retenção SynFrame 
387.336

1.  Para soltar o braço articulado, rode a alavanca de bloqueio central (1) no 
sentido anti-horário o máximo possível.

2.  Fixe o grampo (2) ao anel de retenção SynFrame, mantendo o braço giratório 
fora do anel (veja a ilustração). Isto mantém o braço de retenção fora do 
campo de operação.

3.  Insira e fixe a ótica na mandíbula correspondente de 10,0 ou 4,0 mm no 
grampo preto (3) do suporte. Certifique-se de que

 – a ótica encaixa precisamente na mandíbula de 10,0 ou 4,0 mm do grampo 
preto e

 – o grampo é fixado no eixo da ótica o mais longe possível na direção da fixação 
da câmera.

4.  Posicione a ótica na posição desejada no campo de operação e fixe nessa 
posição apertando a alavanca de bloqueio central (1) no sentido horário.

Notas:
–  Desaperte sempre a alavanca de bloqueio central (1) ao reposicionar a ótica. A 

ótica pode ser danificada (dobrada) se for movida sem abrir o braço articulado.
–  O suporte pode ser danificado se for aplicada força excessiva ao apertar os 

parafusos.

Nota:
O suporte para a ótica B 10,0 e 4,0 mm é parte integrante do sistema básico 
SynFrame 187.310 e, portanto, está sujeito às condições correspondentes 
especificadas na técnica cirúrgica para o 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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