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Οδηγίες Χρήσης
387.346 Βάση Στήριξης SynFrame για Χειρουργικό 
Τραπέζι, μονωμένη, σκούρα μπλε
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Οδηγίες Χρήσης

387.346 Βάση Στήριξης SynFrame για Χειρουργικό Τραπέζι, μονωμένη, σκούρα μπλε 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση τις παρούσες οδηγίες χρήσης, 
το έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes και τις αντίστοιχες χειρουργικές 
τεχνικές. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

Η Βάση Στήριξης SynFrame για Χειρουργικό Τραπέζι (387.346) επιτρέπει την 
τοποθέτηση του ασθενούς χωρίς γείωση. Συνεπώς, ο χειρισμός αυτού του προϊόντος 
πρέπει να γίνεται με προσοχή. Οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό το εξάρτημα, ειδικά στο 
μονωτικό υλικό του, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της μόνωσης ή σε τραυματισμό 
του ασθενούς.

Υλικό
Υλικά Πρότυπα
Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt) ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F899 / A276
Κράμα αλουμινίου (Al 6082)  ASTM B221M / DIN EN 573
Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU)

Τοποθέτηση ασθενούς χωρίς γείωση 
Το σύστημα SynFrame μονώνεται μέσω της Βάσης Στήριξης SynFrame για Χειρουργικό 
Τραπέζι (387.346) από το γειωμένο χειρουργικό τραπέζι, σε συμμόρφωση με τα 
πρότυπα ασφάλειας IEC 60601-1 και 2-2, VDE 0750 μέρος 2 και VDE 0753 περί 
τοποθέτησης ασθενών χωρίς γείωση. 

Η Synthes μπορεί να παρέχει τοποθέτηση ασθενών χωρίς γείωση μόνο εάν το SynFrame 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη Βάση Στήριξης SynFrame για Χειρουργικό Τραπέζι 
(387.346), η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Σταθερή κατασκευή του SynFrame 
Η Βάση Στήριξης SynFrame αντιστοιχεί στις διαστάσεις του οδηγού σωλήνα SynFrame 
για το Βασικό Σύστημα (387.343) και παρέχει μια σταθερή κατασκευή.

Επεξεργασία πριν από τη χρήση του προϊόντος
Τα προϊόντα της Synthes που δεν διατίθενται αποστειρωμένα πρέπει να καθαρίζονται 
και να αποστειρώνονται με ατμό πριν από τη χειρουργική χρήση. Πριν από τον 
καθαρισμό, αφαιρέστε όλη την αρχική συσκευασία. Πριν από την αποστείρωση με 
ατμό, τοποθετήστε το προϊόν σε εγκεκριμένο περιτύλιγμα ή περιέκτη. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης που παρέχονται στο έντυπο «Σημαντικές 
Πληροφορίες» της Synthes.

Απολύμανση και καθαρισμός
Χρησιμοποιήστε ήπια καθαριστικά και απολυμαντικά διαλύματα για να αφαιρέσετε τις 
ακαθαρσίες.

Εάν μαζί με το απολυμαντικό χρησιμοποιηθεί καθαριστικός παράγοντας, συνιστάται 
η χρήση απολυμαντικού και καθαριστικού πρόσθετου του ίδιου κατασκευαστή. 
Βεβαιωθείτε ότι τα διαλύματα είναι συμβατά μεταξύ τους και ακολουθήστε πιστά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη συγκέντρωση και τον χρόνο εμβάπτισης. 

Επεξεργασία/επανεπεξεργασία του προϊόντος
Λεπτομερείς οδηγίες για την επεξεργασία εμφυτευμάτων και την επανεπεξεργασία 
επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, δίσκων εργαλείων και θηκών περιγράφονται 
στο έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes. 

Σημείωση: Μην αποστειρώνετε με πλάσμα.

Αποσυναρμολόγηση
Η Βάση Στήριξης SynFrame δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί σε καμία περίπτωση, 
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να υποβαθμίσει τις μονωτικές της 
ιδιότητες. 

Συνδυασμός ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Η Synthes δεν έχει ελέγξει τη συμβατότητα με προϊόντα που παρέχονται από άλλους 
κατασκευαστές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Προειδοποίηση 
Να ελέγχετε τη Βάση Στήριξης SynFrame για πιθανή ζημιά πριν από κάθε ιατρική 
εφαρμογή, ειδικά όσον αφορά ζημιές της μονωτικής πλαστικής επιφάνειας, όπως 
θραύση ή ρωγμές λόγω καταπόνησης. 

Οι Βάσεις Στήριξης SynFrame που έχουν υποστεί ζημιά δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν ξανά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
τον τοπικό αντιπρόσωπο της Synthes. 

Η Βάση Στήριξης SynFrame δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της Βάσης Στήριξης SynFrame 
ανατρέξτε στη χειρουργική τεχνική του SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530). 
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