
Bu kullanım talimatları
ABD'de dağıtılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları
387.365 Tutucu, Optikler için, Çap 10,0 ve 4,0 mm, 
poliaksiyal, SynFrame Temel Sistemi için
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Kullanım Talimatları

387.365 Tutucu, Optikler için, Çap 10,0 ve 4,0 mm, poliaksiyal, SynFrame Temel 
Sistemi için
Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşürü “Önemli 
Bilgiler”i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Bu ürün, sadece eğitimli tıbbi 
personel tarafından kullanılmalıdır.

Bu kullanım talimatlarına uyulmaması, ürüne veya tutulacak optiğe hasar verebilir 
ve/veya hastanın yaralanmasına neden olabilir.

Tutma kuvveti ve çene şekli bu çaplara sahip optikler için özel olarak tasarlandığı 
için, bu ürün sadece 10,0 veya 4,0 mm şaft çapına sahip optikleri tutmak için 
kullanılmalıdır.

Farklı çaplardaki optiklerin kullanılması hasara neden olacak ve dolayısıyla optiğin 
güvenli şekilde tutulmasını tehlikeye atacaktır.

Ürün, steril halde tedarik edilmez, ilk ve her kullanımdan önce bu talimatlara 
uygun olarak temizlenmelidir. Tutulacak optiklerin hasar görmesinden kaçınmak 
için, her kullanımdan önce alet kusurlar ve kusurlu çalışma bakımından kontrol 
edilmelidir.

Materyal(ler)
Materyal(ler): Standart(lar):
Paslanmaz Çelik (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronik 60 (Paslanmaz Çelik) ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Polyamid) DIN 7153-1 
Alüminyum (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Dezenfeksiyon, temizlik ve sterilizasyon
Ürün, her kullanımdan önce tamamen ve doğru şekilde temizlenmelidir.
1.   Temizlemeden önce, merkezi kilitleme manivelasını (resimdeki madde 

1’e bakın) ve bütün kilitleme vidalarını gevşetin.
2.  Synthes Broşürü “Önemli Bilgiler” içinde yer alan alüminyum aletler için 

önerilen yumuşak deterjanlar veya dezenfektanlar ile ürünün yüzeylerini 
temizleyin. Suya batırmayın!

3. Synthes broşürü “Önemli Bilgiler”e göre sterilize edin.

Özel çalıştırma talimatları
Optikler İçin Tutucu, Çap 10,0 ve 4,0 mm’yi SynFrame Tutturma Halkası 
387.336’ya yerleştirin

1.  Eklem kolunu gevşetmek için, merkezi kilitleme manivelasını (1) gittiği yere 
kadar saat yönünün tersine doğru döndürün.

2.  Döner kolu halkanın dışında tutarak klempi (2) SynFrame tutturma halkasına 
sabitleyin (resme bakın). Bu işlem, tutturma kolunu çalışma alanının dışında 
tutar.

3.  Optiği, tutucunun siyah klempinin (3) üzerindeki ilgili 10,0 veya 4,0 mm’lik 
çeneye yerleştirin ve sabitleyin. Aşağıdakilerden emin olun:

 – optiğin siyah klempin 10,0 veya 4,0 mm’lik çenesine tam oturduğundan ve
 – klempin, optik şaftına, kamera ataşmanının yönünde, mümkün olduğunca 
uzağa sabitlendiğinden.

4.  Optiği çalışma alanında istenen konuma getirin ve merkezi kilitleme manivelasını 
(1) saat yönünde sıkarak bu konumu sabitleyin.

Notlar:
–  Optiği yeniden konumlandırırken, her zaman merkezi kilitleme manivelasını (1) 

gevşetin. Eklem kolu açılmadan hareket ettirilirse, optik hasar görebilir (bükülebilir).
–  Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması durumunda tutucu hasar görebilir.

Not:
Optikler için tutucu, Çap 10,0 ve 4,0 mm, SynFrame Temel Sistem 187.310’un bir 
bileşenidir ve bu nedenle SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530) için cerrahi 
tekniğinde belirtilen ilgili koşullara tabidir.

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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