
Aceste instrucțiuni de utilizare nu sunt 
destinate pentru a fi distribuite în SUA.

Instrucţiuni de utilizare
03.835.043 
Mâner de limitare a torsiunii,  
drept, cu cheie cu clichet, 3 Nm
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Instrucţiuni de utilizare

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, 
broşura Synthes „Informaţii importante” şi tehnicile chirurgicale corespunzătoare. 
Asiguraţi-vă că v-aţi familiarizat cu tehnica chirurgicală corespunzătoare.

Material(e)
Material(e): Standard(e):
Oţel inoxidabil  ASTM F899/A276/A564
Silicon

Domeniul de utilizare
Mânerul de limitare a torsiunii este conceput pentru a veni în sprijinul implantării 
implanturilor Synthes.

Indicaţii şi contraindicaţii
În cazul în care mânerul de limitare a torsiunii este utilizat în combinaţie cu 
implanturi sau instrumente, vă rugăm să consultaţi tehnicile chirurgicale respective 
pentru indicaţii şi contraindicaţii şi etape chirurgicale suplimentare.

Combinaţie de dispozitive medicale
Synthes nu a testat compatibilitatea cu dispozitive provenite de la alţi producători 
şi nu îşi asumă responsabilitatea în asemenea situaţii.

Tratament înainte de utilizarea dispozitivului
Produsele Synthes livrate în stare nesterilă trebuie curăţate şi sterilizate cu aburi 
înainte de utilizarea chirurgicală. Înainte de curăţare, înlăturaţi întreg ambalajul 
original. Înainte de sterilizarea cu aburi, puneţi produsul într-un ambalaj sau 
recipient aprobat. Respectaţi instrucţiunile de curăţare şi sterilizare din broşura 
Synthes „Informaţii importante”.

Reprocesarea dispozitivului
În secţiunea Informaţii importante sunt descrise instrucţiuni detaliate pentru 
reprocesarea implanturilor, instrumentelor şi casetelor. Instrucţiuni pentru 
asamblarea şi dezasamblarea instrumentelor, „Demontarea instrumentelor 
formate din mai multe piese”, pot fi descărcate de pe:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Informaţii suplimentare specifice dispozitivului
Notă importantă privind întreţinerea
Recomandăm ca instrumentele de limitare a torsiunii să fie supuse lucrărilor de 
întreţinere:
–  O dată la fiecare 6 luni sau după fiecare 50 de cicluri în autoclave, în funcţie de 

care dintre aceste situaţii apare mai întâi
–  Dacă suspectaţi că instrumentul este decalibrat
Întreţinerea se desfăşoară prin intermediul canalelor normale de vânzări ale 
reprezentanţei din ţara respectivă.

Synthes GmbH
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