
Tento návod na použitie nie je určený na
distribúciu v USA.

Návod na použitie
387.365 Držiak pre optické súčasti s priemermi 10,0 a 
4,0 mm, polyaxiálny, pre základný systém SynFrame
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Návod na použitie

387.365 Držiak pre optické súčasti s priemermi 10,0 a 4,0 mm, polyaxiálny, pre 
základný systém SynFrame
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru spoločnosti 
Synthes Dôležité informácie a návod k príslušným chirurgickým technikám. Tento 
produkt smú používať len vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k poškodeniu produktu alebo 
optických súčastí, ktoré má držať, a/alebo k poraneniu pacienta.

Tento produkt sa smie používať len na držanie optických súčastí s priemerom tela 
10,0 alebo 4,0 mm, keďže sila držania a tvar čeľuste boli navrhnuté výlučne pre 
optické súčasti s týmito priemermi.

Použitie optických súčastí s inými priemermi bude viesť k poškodeniu, a tým 
k ohrozeniu bezpečného držania optickej súčasti.

Produkt sa nedodáva sterilný a pred prvým a každým nasledujúcim použitím by sa 
mal vyčistiť v súlade s týmto návodom. Nástroj by sa mal pred každým použitím 
skontrolovať, či neobsahuje defekty a či nie je narušená jeho funkcia, aby nedošlo 
k poškodeniu optických súčastí, ktoré má držať.

Materiál(-y)
Materiál(-y): Norma(-y):
Nehrdzavejúca oceľ (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (nehrdzavejúca oceľ) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid) DIN 7153-1 
Alumínium (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Dezinfekcia, čistenie a sterilizácia
Produkt sa po každom použití musí dôkladne a riadne vyčistiť.
1.   Pred čistením uvoľnite stredovú uzamykaciu kľuku (pozri položku 1 na ilustrácii) 

a všetky uzamykacie skrutky.
2.  Očistite plochy produktu miernymi detergentmi alebo dezinfekčnými 

prostriedkami odporúčanými pre hliníkové nástroje v brožúre spoločnosti 
Synthes Dôležité informácie. Neponárajte!

3. Sterilizujte podľa brožúry spoločnosti Synthes Dôležité informácie.

Osobitné pokyny pre obsluhu 
Umiestnite držiak pre optické súčasti s priemermi 10,0 a 4,0 mm na zaisťovací 
kruh SynFrame 387.336

1.  Uvoľnite kĺbové rameno tak, že stredovú uzamykaciu kľuku (1) čo najviac 
otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

2.  Upevnite svorku (2) na zaisťovací kruh SynFrame, s otočným ramenom mimo 
kruhu (pozri ilustráciu). Tak zostane zaisťovacie rameno mimo operačného poľa.

3.  Zasuňte a zaistite optickú súčasť do zodpovedajúcej 10,0 mm alebo 4,0 mm 
čeľuste na čiernej svorke (3) držiaka. Presvedčte sa, že:

 – optická súčasť presne pasuje do 10,0 mm alebo 4,0 mm čeľuste čiernej svorky 
a že 

 – svorka je upevnená k  telu optickej súčasti čo najďalej v  smere pripojenia 
kamery.

4.  Umiestnite optickú súčasť do  požadovanej polohy nad operačným poľom 
a zaistite ju v tejto polohe utiahnutím stredovej uzamykacej kľuky (1) v smere 
hodinových ručičiek.

Poznámky:
–  Keď meníte polohu optickej súčasti, vždy uvoľnite stredovú uzamykaciu kľuku (1). 

Pri pohnutí optickou súčasťou bez otvorenia kĺbového ramena môže dôjsť k jej 
poškodeniu (ohnutiu).

–  V prípade vyvinutia nadmernej sily pri uťahovaní skrutiek sa držiak môže 
poškodiť.

Poznámka:
Držiak pre optické súčasti s priemermi 10,0 a 4,0 mm je súčasťou základného 
systému SynFrame 187.310 a preto sa naň vzťahujú zodpovedajúce 
podmienky uvedené v návode k chirurgickej technike pre systém 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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