
Estas instruções de utilização não se 
destinam à distribuição nos EUA.

Instruções de utilização
03.835.043 
Pega dinamométrica,  
reta com chave de roquete, 3 Nm
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Instruções de utilização

Antes da utilização, leia com atenção estas instruções de utilização, as “Informações 
importantes” da brochura da Synthes e as técnicas cirúrgicas correspondentes. 
Certifique-se de que está familiarizado com a técnica cirúrgica apropriada.

Material(ais)
Material(ais): Norma(s):
Aço inoxidável  ASTM F899/A276/A564
Silicone

Uso previsto
A Pega dinamométrica destina-se a suportar a implantação dos implantes da 
Synthes.

Indicações e contraindicações
Caso utilize a Pega dinamométrica em combinação com implantes ou instrumentos, 
consulte as respetivas técnicas cirúrgicas para obter as indicações e contraindicações 
e passos cirúrgicos adicionais.

Combinação de dispositivos médicos
A Synthes não testou a compatibilidade com dispositivos fornecidos por outros 
fabricantes e não se responsabiliza em tais circunstâncias.

Tratamento antes da utilização do dispositivo
Os produtos Synthes fornecidos não estéreis têm de ser limpos e esterilizados a 
vapor antes da utilização cirúrgica. Antes de limpar, retire todo o material de 
embalagem original. Antes da esterilização a vapor, coloque o produto num 
invólucro ou recipiente aprovado. Siga as instruções de limpeza e esterilização 
referidas na brochura “Informações importantes” da Synthes.

Reprocessamento do dispositivo
Pode encontrar instruções detalhadas para o reprocessamento de implantes, 
instrumentos e caixas nas Informações importantes. As instruções de montagem e 
desmontagem dos instrumentos “Desmontagem de instrumentos com várias 
peças” podem ser transferidas a partir de:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Informações adicionais específicas ao dispositivo
Nota importante sobre a manutenção
Recomendamos que os adaptadores dinamométricos sejam objeto de manutenção:
–  Semestral ou após cada grupo de 50 ciclos de autoclave, dependendo do que 

ocorrer em primeiro lugar
–  Se suspeitar da calibração do instrumento
A manutenção é tratada através dos canais normais de venda da filial de cada país.

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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