
Denna bruksanvisning är inte avsedd för
distribution i USA.

Bruksanvisning
387.365 Hållare för optik B 10,0 och 4,0 mm, polyaxiell, 
för SynFrame bassystem
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Bruksanvisning

387.365 Hållare för optik B 10,0 och 4,0 mm, polyaxiell, för SynFrame bassystem
Läs bruksanvisningen, broschyren ”Viktig information” från Synthes och 
motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Denna produkt 
får endast användas av utbildad sjukvårdspersonal.

Om inte denna bruksanvisning följs kan det leda till att produkten eller den optik 
som ska hållas och/eller att patienten skadas.

Denna produkt får endast användas för att hålla optik med en skaftdiameter på 
10,0 eller 4,0 mm, eftersom den hållande kraften och käftens form är utformade 
enbart för optik med en diameter av dessa storlekar.

Att använda optik med andra diameterstorlekar leder till skador, och därmed 
hålls optiken inte på ett säkert sätt.

Produkten levereras inte i sterilt skick och ska rengöras enligt dessa anvisningar 
före den första och alla därpå följande användningar. För att undvika att skada 
optiken som ska hållas ska instrumentet kontrolleras för att upptäcka om det är 
defekt eller inte fungerar som det ska före varje användning.

Material
Material: Standard(er):
Rostfritt stål ASTM F 899/DIN 17441/ASTM 276/ISO 7153-1 
Nitronik 60 (rostfritt stål) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (polyamid) DIN 7153-1 
Aluminium (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Desinfektion, rengöring och sterilisering
Produkten ska rengöras noga och på korrekt sätt efter varje användning.
1.   Lossa på låshandtaget i mitten (se nr 1 på bilden) och alla låsskruvar före 

rengöring.
2.  Rengör produktens ytor med milda rengöringsmedel eller desinfektionsmedel 

som rekommenderas för aluminuminstrument i Synthes broschyr ”Viktig 
information”. Får inte nedsänkas i vätska!

3. Sterilisera enligt Synthes broschyr ”Viktig information”.

Särskilda användningsinstruktioner 
Placera hållaren för optik B 10,0 och 4,0 mm på SynFrames stoppring 387.336

1.  Vrid låshandtaget i mitten (1) moturs så långt det går för att lossa på den 
ledade armen.

2.  Spänn klämman (2) på SynFrames stoppring och håll svängarmen utanför 
ringen (se bild). Detta håller stopparmen utanför operationsfältet.

3.  Sätt i och spänn fast optiken i motsvarande käft för 10,0 eller 4,0 mm på den 
bakre klämman (3) på hållaren. Säkerställ att

 – optiken passar exakt i käften på 10,0 eller 4,0 mm på den bakre klämman och 
 – att klämman sitter fast på optikskaftet så långt som möjligt i kameratillsatsens 
riktning.

4.  Placera optiken i önskad riktning över operationsfältet och spänn fast i detta 
läge genom att dra åt låshandtaget i mitten (1) medurs.

Obs!
–  Lossa alltid på låshandtaget i mitten (1) när optiken placeras om. Optiken kan 

skadas (böjas) om den rörs utan att den ledade armen öppnas.
–  Hållaren kan skadas om för stark kraft används när skruvarna spänns åt.

Obs!
Hållaren för optik B 10,0 och 4,0 mm är en beståndsdel i SynFrame bassystem 
187.310 och därför lyder den under de tillhörande villkor som anges i guiden för 
kirurgisk teknik för 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

2

1

3

http://www.depuysynthes.com

	DatePrinted: Manualer kan ändras; den senaste versionen av varje manual finns tillgänglig på nätet. Tryckt den: Nov 07, 2017


