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Denna bruksanvisning är inte avsedd för 
distribution i USA.

Bruksanvisning
387.346 SynFrame hållarbas för operationsbord, isol-
erad, mörkblå
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Bruksanvisning

387.346 SynFrame hållarbas för operationsbord, isolerad, mörkblå 
Läs bruksanvisningen, broschyren ”Viktig information” från Synthes och 
motsvarande guide för kirurgisk teknik noga innan användning. Säkerställ att du är 
väl insatt i tillämplig kirurgisk teknik.

SynFrame hållarbas för operationsbord (387.346) tillåter jordningsfri 
patientpositionering. Denna produkt måste därför hanteras försiktigt. Eventuella 
skador på denna komponent, särskilt på dess isolerande material, kan leda till 
förlust av isoleringen eller skador på patienten.

Material:
Material Standarder
Rostfritt stål (SSt) ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)  ASTM F899 / A276
Aluminiumlegering (Al 6082)  ASTM B221M / DIN EN 573
Polyfenylsulfon (PPSU)

Jordningsfri patientpositionering 
SynFrame-systemet är isolerat av SynFrame hållarbas för operationsbord (387.346) 
från det jordade operationsbordet, i överensstämmelse med säkerhetsstandarderna 
IEC 60601-1 och  2-2, VDE 0750 del 2 och VDE 0753 om jordningsfri 
patientpositionering. 

Synthes kan endast tillhandahålla jordningsfri patientpositionering om  SynFrame 
används i kombination med Synframe hållarbas för operationsbord (387.346), som 
måste vara i perfekt skick. 

Stabil konstruktion av SynFrame 
SynFrame hållarbas matchar dimensionerna hos SynFrame guidningsrör för 
grundläggande system (387.343) och tillhandahåller en stabil konstruktion.

Behandling innan enheten används
Synthes-produkter som levereras i ett icke-sterilt tillstånd måste rengöras och 
ångsteriliseras före kirurgisk användning. Ta bort hela originalförpackningen innan 
rengöring. Placera produkten inuti ett godkänt omslag eller en godkänd behållare 
innan ångsterilisering. Följ instruktionerna om rengöring och sterilisering som 
anges i broschyren ”Viktig information” från Synthes.

Desinfektion och rengöring
Använd milda rengörings- och desinfektionslösningar för att avlägsna orenheter.

Om ett rengöringsmedel används tillsammans med desinfektionsmedlet 
rekommenderar vi användning av både desinfektionsmedel och rengöringstillsats 
från samma tillverkare. Se till att lösningarna är kompatibla med varandra och följ 
strikt tillverkarens anvisningar gällande koncentration och blötläggningstid. 

Bearbetning/ombearbetning av enheten
Detaljerade anvisningar för bearbetning av implantat och ombearbetning av 
återanvändbara enheter, instrumentbrickor och askar ges i Synthes broschyr 
”Viktig information”. 

Obs! Plasmasterilisera inte.

Demontering
Under inga omständigheter får SynFrame hållarbas demonteras eftersom detta kan 
orsaka skada och försämra dess isolerande egenskaper. 

Kombination av medicintekniska enheter
Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med enheter som tillhandahålls 
av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Varning 
Kontrollera om SynFrame hållarbas har några synliga skador före varje medicinsk 
tillämpning, särskilt skador på den isolerande plastytan såsom brott eller 
spänningssprickor. 

Skadade SynFrame hållarbaser får inte användas igen. Vid tvivel rådfrågar du din 
Synthes-representant. 

SynFrame hållarbas får inte användas efter utgångsdatumet.

För mer information om hantering av SynFrame hållarbas hänvisas till den kirurgiska 
tekniken SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530). 
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