
Тези указания за употреба не са 
предназначени за разпространение в САЩ.

Указания за употреба
03.835.043 
Дръжка за ограничаване на усукването, права, 
с гаечен ключ с тресчотка, 3 Nm
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Указания за употреба

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции за употреба, 
брошурата на Synthes “Важна информация” и съответните хирургични техники. 
Уверете се, че познавате съответната хирургична техника.

Материал(и)
Материал(и): Стандарт(и):
Неръждаема стомана  ASTM F899/A276/A564
Силикон

Предназначение
Дръжката за ограничаване на усукването е предназначена за подпомагане на 
имплантирането на импланти на Synthes.

Показания и противопоказания
В случай, че дръжката за ограничаване на усукването се използва в комбинация 
с импланти или инструменти, моля, вижте съответните хирургични техники за 
показания и противопоказания и допълнителни хирургични стъпки.

Комбинация от медицински изделия
Synthes не са тествали съвместимостта с изделия, предоставяни от други 
производители, и не поемат отговорност при подобни случаи.

Третиране преди използване на изделието
Продуктите на Synthes, доставяни в нестерилно състояние, трябва да се почистят 
и стерилизират с пара преди хирургична употреба. Преди почистване ги извадете 
от оригиналната опаковка. Преди стерилизация с пара поставете продукта в 
одобрена обвивка или контейнер. Следвайте указанията за почистване и 
стерилизация, дадени в брошурата на Synthes “Важна информация”.

Повторна обработка на изделието
Подробни указания за повторна обработка на имплантите, инструментите и 
опаковките са описани в брошурата “Важна информация”. Указания за 
сглобяване и разглобяване на инструментите “Разглобяване на инструменти, 
състоящи се от много части” може да се свалят от:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Допълнителна информация, специфична за изделието
Важна забележка относно сервизното обслужване
Препоръчваме инструментите за ограничаване на усукването да се подлагат на 
сервизно обслужване:
–  Веднъж на всеки 6 месеца или след всеки 50 цикъла в автоклав, което 

настъпи първо
–  Ако имате съмнение, че инструментът не е калибриран
Сервизното обслужване се извършва чрез нормалните търговски канали на 
филиала в съответната страна.

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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