
Šī lietošanas instrukcija nav paredzēta 
izplatīšanai ASV.

Lietošanas instrukcija
03.835.043 
Rokturis ar griezes momenta ierobežotāju,  
taisns ar sprūdrata uzgriežņatslēgu, 3 Nm
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Lietošanas instrukcija

Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, Synthes brošūru “Svarīga 
informācija” un atbilstošos ķirurģisko metožu aprakstus. Pārliecinieties, ka labi 
pārzināt attiecīgo ķirurģisko metodi.

Materiāls(-i)
Materiāls(-i): Standarts(-i):
Nerūsošais tērauds  ASTM F899/A276/A564
Silikons

Paredzētais lietojums
Rokturis ar griezes momenta ierobežotāju ir paredzēts, lai atvieglotu Synthes 
implantu implantēšanu.

Indikācijas un kontrindikācijas
Ja rokturi ar griezes momenta ierobežotāju lieto kombinācijā ar implantiem vai 
instrumentiem, lūdzu, skatiet attiecīgās ķirurģiskās metodes, lai uzzinātu par 
indikācijām, kontrindikācijām un papildu ķirurģiskajām darbībām.

Medicīnas ierīču kombinācija
Uzņēmums Synthes nav pārbaudījis saderību ar ierīcēm, ko piedāvā citi ražotāji, un 
šajā ziņā atbildību neuzņemas.

Apstrāde pirms ierīces lietošanas
Synthes izstrādājumi, kas tiek piegādāti nesterilā stāvoklī, pirms to izmantošanas 
ķirurģijā ir jātīra un jāsterilizē ar tvaiku. Pirms tīrīšanas noņemiet visu oriģinālo 
iepakojumu. Pirms sterilizācijas ar tvaiku ievietojiet izstrādājumu apstiprinātā 
iepakojumā vai tvertnē. Ievērojiet tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus, kas sniegti 
Synthes brošūrā “Svarīga informācija”.

Ierīces atkārtota apstrāde
Detalizēti norādījumi par implantu, instrumentu un ietvaru atkārtotu apstrādi ir 
sniegti dokumentā “Svarīga informācija”. Instrumentu montāžas un demontāžas 
instrukcijas “Vairākdaļu instrumentu demontāža” var lejupielādēt no tīmekļa 
vietnes:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Papildu informācija par šo ierīci
Svarīga norāde par apkopi
Mēs iesakām instrumentiem ar momenta ierobežotāju veikt apkopes:
–  reizi 6 mēnešos, vai ik pēc 50 cikliem, apstrādājot autoklāvā, atkarībā no tā, kas 

notiek vispirms;
–  ja pastāv aizdomas, ka instrumentam ir novirzes no kalibrētajiem parametriem.
Apkopes tiek veiktas, izmantojot uzņēmuma filiāles parastos pārdošanas kanālus 
attiecīgajā valstī.

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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