
Ši naudojimo instrukcija neskirta platinti JAV.

Naudojimo instrukcija
03.835.043 
Sukimo momentą ribojanti rankena, tiesi,  
su reketo mechanizmą turinčiu raktu, 3 Nm
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Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, „Synthes“ 
brošiūrą „Svarbi informacija“ ir atitinkamų chirurginių metodų aprašą. Įsitikinkite, 
kad esate susipažinę su reikiamu chirurginiu metodu.

Medžiaga (-os)
Medžiaga (-os): Standartas (-ai):
Nerūdijantysis plienas  ASTM F899/A276/A564
Silikonas

Numatytoji paskirtis
Sukimo momentą ribojanti rankena skirta padėti įsodinti „Synthes“ implantus.

Indikacijos ir kontraindikacijos
Jei sukimo momentą ribojanti rankena naudojama kartu su implantais ar 
instrumentais, indikacijas, kontraindikacijas ir papildomus chirurginius veiksmus žr. 
atitinkamuose chirurginiuose metoduose.

Medicininių įtaisų suderinimas
„Synthes“ neišbandė suderinamumo su kitų gamintojų įtaisais ir tokiais atvejais 
neprisiima jokios atsakomybės.

Įtaiso paruošimas prieš naudojant
„Synthes“ gaminius, kurie tiekiami nesterilūs, būtina išvalyti ir sterilizuoti garu prieš 
naudojant chirurgijai. Prieš valydami, pašalinkite visas originalias pakuotes. Prieš 
sterilizuodami garu, įvyniokite gaminį į patvirtintą vyniojamąją medžiagą arba 
įdėkite į talpyklą. Laikykitės valymo ir sterilizavimo instrukcijos, pateiktos „Synthes“ 
brošiūroje „Svarbi informacija“.

Įtaiso pakartotinis apdorojimas
Išsamūs implantų, instrumentų ir dėklų pakartotinio apdorojimo nurodymai yra 
pateikti dalyje „Svarbi informacija“. Instrumentų sumontavimo ir išmontavimo 
instrukciją „Daugiakomponenčių instrumentų išmontavimas“ galima atsisiųsti šioje 
svetainėje:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Konkrečiam įtaisui skirta papildoma informacija
Svarbi pastaba apie techninę priežiūrą
Sukimo momentą ribojančių instrumentų techninės priežiūros darbus 
rekomenduojame atlikti:
–  kas 6 mėnesius arba kas 50 sterilizavimo autoklavu ciklų, atsižvelgiant į tai, kas 

įvyksta anksčiau;
–  jei įtariate, kad instrumento kalibravimas netinkamas.
Techninės priežiūros darbai atliekami naudojantis įprastais atitinkamos šalies filialo 
pardavimo kanalais.

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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