
To navodilo za uporabo ni namenjeno
distribuciji v ZDA.

Navodila za uporabo
387.365 Držalo za optiko B 10,0 mm in 4,0 mm, 
poliaksialno, za osnovni sistem SynFrame
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Navodila za uporabo

387.365 Držalo za optiko B 10,0 mm in 4,0 mm, poliaksialno, za osnovni 
sistem SynFrame
Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo, brošuro podjetja 
Synthes »Pomembne informa cije« in navodila za ustrezne kirurške tehnike. 
Ta izdelek lahko uporabljajo samo usposobljeni zdravstveni delavci.

Ob neupoštevanju teh navodil za uporabo lahko pride do poškodb izdelka ali 
v njem nameščene optike in/ali poškodbe bolnika.

Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo kot držalo za optiko z osjo s premerom 
10,0 mm ali 4,0 mm, saj sta moč prijema in oblika čeljusti oblikovani izključno za 
optiko s tema premeroma.

Pri uporabi optike z drugačnimi premeri lahko pride do poškodb, ki ogrozijo 
optiko, nameščeno v držalu.

Ta izdelek ob dobavi ni sterilen, zato ga morate pred prvo in vsako nadaljnjo 
uporabo očistiti v skladu s temi navodili. Da se izognete poškodbam optike, ki jo 
nameravate namestiti v držalo, morate instrument pred vsako uporabo preveriti 
glede okvar in ustreznega delovanja.

Material(-i)
Material(-i): Standard(-i):
Nerjavno jeklo (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (nerjavno jeklo) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (poliamid) DIN 7153-1 
Aluminij (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Dezinfekcija, čiščenje in sterilizacija
Izdelek morate v celoti in ustrezno očistiti pred vsako uporabo.
1.   Pred čiščenjem sprostite sredinsko zaklepno ročico (glejte 1. predmet na 

slikovnem prikazu) in vse zaklepne vijake.
2.  Očistite površine izdelka z blagimi čistilnimi sredstvi ali razkužili, ki so 

priporočena za aluminijaste instrumente v skladu z brošuro podjetja Synthes 
»Pomembne informacije«. Ne potapljajte!

3.  Sterilizirajte v skladu z navodili iz brošure podjetja Synthes »Pomembne 
informacije«.

Posebna navodila za uporabo 
Držalo za optiko B 10,0 mm in 4,0 mm namestite na zadrževalni obroč 
SynFrame 387.336

1.  Da sprostite tečaj na roki, do konca obrnite sredinsko zaklepno ročico (1) v obratni 
smeri urinega kazalca.

2.  Pritrdite sponko (2) na zadrževalni obroč SynFrame, pri čemer obrnite vrtljivo 
roko ven iz obroča (glejte slikovni prikaz). Tako je zadrževalna roka umeščena 
izven operacijskega polja.

3.  Vstavite in pričvrstite optiko v ustrezno čeljust s premerom 10,0 mm ali 4,0 mm 
na črni sponki (3) držala. Zagotoviti morate, da

 – se optika popolnoma prilega v čeljust s premerom 10,0 mm ali 4,0 mm na črni 
sponki in 

 – da je sponka nameščena čim višje na osi optike v bližini priključka za kamero.
4.  Namestite optiko v želeni položaj nad operacijskim poljem in jo pričvrstite v tem 

položaju, tako da zategnete sredinsko zaklepno ročico (1) v smeri urinega kazalca.

Opombe:
–  Vedno sprostite sredinsko zaklepno ročico (1) pri ponovnem umeščanju optike. 

Optika se lahko poškoduje (ukrivi), če jo premikate, brez da bi sprostili roko tečaja.
–  Držalo lahko poškodujete, če pri zategovanju vijakov uporabite preveliko silo.

Opomba:
Držalo za optiko B 10,0 mm in 4,0 mm je sestavni del osnovnega sistema 
SynFrame 187.310 in je zato podvrženo ustreznim pogojem, ki so navedeni 
v priročniku s kirurško tehniko za sistem 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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