
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται 
για διανομή στις ΗΠΑ.

Οδηγίες Χρήσης
03.835.043 
Λαβή περιορισμού ροπής,  
ευθεία με κλειδί σύσφιξης με καστάνια 3 Nm
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Οδηγίες Χρήσης

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, το 
φυλλάδιο «Σημαντικές πληροφορίες» της Synthes και τις αντίστοιχες χειρουργικές 
τεχνικές. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

Υλικό(-ά)
Υλικό(-ά): Πρότυπο(-α):
Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM F899/A276/A564
Σιλικόνη

Προοριζόμενη χρήση
Η λαβή περιορισμού ροπής προορίζεται για την υποστήριξη της εμφύτευσης των 
εμφυτευμάτων Synthes.

Ενδείξεις και αντενδείξεις
Στην περίπτωση που η λαβή περιορισμού ροπής χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
εμφυτεύματα ή εργαλεία, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες χειρουργικές 
τεχνικές για ενδείξεις και αντενδείξεις και πρόσθετα χειρουργικά βήματα.

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.

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 τον καθαρισμό, 
αφαιρέστε όλη την αρχική συσκευασία. Πριν 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.

Επανεπεξεργασία του προϊόντος
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επανεπεξεργασία των εμφυτευμάτων, εργαλείων 
και θηκών περιγράφονται στις ενότητα «Σημαντικές Πληροφορίες». Μπορείτε επίσης 
να λάβετε τις οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των εργαλείων με 
τίτλο «Αποσυναρμολόγηση εργαλείων πολλαπλών τμημάτων» από την ιστοσελίδα:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Πρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν
Σημαντική σημείωση για τη συντήρηση
Συνιστούμε τη συντήρηση των εργαλείων περιορισμού ροπής ως εξής:
–  Μία φορά κάθε 6 μήνες ή μετά από κάθε 50 κύκλους σε αυτόκλειστο, όποιο από τα 

δύο συμβεί πρώτο
–  Αν υποψιάζεστε ότι το εργαλείο δεν είναι βαθμονομημένο
Η συντήρηση διεκπεραιώνεται μέσω των κανονικών καναλιών πωλήσεων της 
θυγατρικής στην αντίστοιχη χώρα.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com


	DatePrinted: Τα εγχειρίδια υπόκεινται σε αλλαγές; Η πιο πρόσφατη έκδοση του κάθε εγχειριδίου είναι πάντοτε διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Εκτυπώθηκε στις: Aug 31, 2018


