
Niniejsza instrukcja stosowania nie jest przeznaczona do 
dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja stosowania
03.835.043 
Klucz dynamometryczny prosty z ogranicznikiem 
momentu, z grzechotką, 3 Nm
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Instrukcja stosowania

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję stosowania, doku-
ment „Ważne informacje” firmy Synthes oraz odpowiednie techniki operacyjne. 
Należy upewnić się co do znajomości odpowiedniej techniki operacyjnej.

Materiał(y)
Materiał(y): Norma(y):
Stal nierdzewna  ASTM F899/A276/A564
Silikon

Przeznaczenie
Klucz dynamometryczny z ogranicznikiem momentu przeznaczony jest do implan-
towania wszczepów Synthes.

Wskazania i przeciwwskazania
W przypadku stosowania klucza dynamometrycznego w połączeniu z implantami 
albo oprzyrządowaniem należy zapoznać się z odpowiednimi technikami operacy-
jnymi dotyczącymi wskazań i przeciwwskazań, a także dodatkowymi czynnościa-
mi chirurgicznymi.

Łączenie wyrobów medycznych
Firma Synthes nie zbadała zgodności z urządzeniami oferowanymi przez innych 
producentów i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego problemy.

Przygotowanie wyrobu przed użyciem
Produkty firmy Synthes dostarczane w stanie niesterylnym należy oczyścić i pod-
dać sterylizacji parą wodną przed zastosowaniem podczas zabiegu operacyjnego. 
Przed czyszczeniem należy zdjąć wszystkie oryginalne opakowania. Przed steryl-
izacją parą wodną należy umieścić produkt w zatwierdzonym opakowaniu lub 
pojemniku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia i sterylizacji, 
które zostały podane w dokumencie „Ważne informacje” firmy Synthes.

Powtórne przetwarzanie urządzenia
Szczegółowe instrukcje dotyczące powtórnego przetwarzania implantów, narzędzi 
i kaset opisano w dokumencie Ważne informacje. Instrukcje dotyczące montażu i 
demontażu narzędzi opisano w dokumencie „Demontaż narzędzi wieloczęścio-
wych”, który można pobrać ze strony:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Dodatkowe informacje dotyczące urządzenia
Ważna uwaga dotycząca obsługi technicznej
Zalecamy, aby instrumenty dynamometryczne z ogranicznikiem momentu serwis-
owane były:
–  co 6 miesięcy albo po każdych 50 cyklach sterylizacji w autoklawie, cokolwiek 

nastąpi wcześniej
–  jeśli istnieje podejrzenie, że instrument utracił kalibrację
Obsługa techniczna realizowana jest poprzez normalne kanały dystrybucji w 
danym kraju.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
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