
A jelen használati utasítás az Egyesült 
Államokban nem forgalmazható.

Használati útmutató
03.835.043 
Egyenes nyomatékmarkolat  
racsnis kulccsal, 3 Nm
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Használati utasítás

Kérjük, használat előtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati utasítást, a 
Synthes „Fontos tudnivalók” c. tájékoztatóját, valamint az idevágó műtéttech-
nikákat bemutató dokumentumot. Gondoskodjon a megfelelő műtéttechnikában 
való jártasságáról.

Anyag(ok)
Anyag(ok): Szabvány(ok):
Rozsdamentes acél  ASTM F899/A276/A564
Szilikon

Rendeltetésszerű felhasználás
A nyomatékmarkolat célja a Synthes gyártmányú implantátumok beültetésének 
segítése.

Javallatok és ellenjavallatok
A nyomatékmarkolat implantátumokkal vagy eszközökkel együttes felhasználása 
esetén a javallatokat és ellenjavallatokat, valamint a kiegészítő sebészeti lépéseket 
a megfelelő műtéttechnikákat bemutató dokumentumban kell ellenőrizni.

Orvostechnikai eszközök kombinálása
A Synthes nem vizsgálta az összeférhetőséget más gyártók által biztosított esz-
közökkel, és ilyen esetekre semmiféle helytállási kötelezettséget vagy felelősséget 
nem vállal.

Az eszköz használata előtti kezelés
A nem steril állapotban szállított Synthes termékeket a műtéti felhasználás előtt 
meg kell tisztítani, és gőzsterilizálni kell. Tisztítás előtt el kell távolítani a teljes 
eredeti csomagolást. Gőzsterilizálás előtt jóváhagyott csomagolóanyagba vagy 
tartóedénybe kell helyezni a terméket. Kövesse a Synthes „Fontos tudnivalók” 
című tájékoztatójában található tisztítási és sterilizálási utasításokat.

Az eszköz felújítása
Az implantátumok, eszközök és tokok felújítására vonatkozó részletes utasításokat 
a Fontos tudnivalók c. tájékoztató ismerteti. Az eszközök össze- és szétszerelésével 
kapcsolatos utasításokat tartalmazó „A többrészes eszközök szétszerelése” c. do-
kumentum a következő weboldalról tölthető le:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Az eszközre vonatkozó további tudnivalók
Fontos megjegyzés a szervizelésről
A nyomatékkorlátozó eszközök szervizelését az alábbiak szerint ajánlott elvégezni:
–  félévente egyszer vagy minden 50. autoklávciklus után, e kettő közül pedig a 

hamarabb bekövetkező esetén;
–  ha az eszköz kalibrálása gyaníthatóan nem megfelelő.
A szervizelés az adott országban működő leányvállalatunk normál értékesítési csa-
tornáin keresztül intézhető.

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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