
Tento návod na použitie nie je určený na 
distribúciu v USA.

Návod na použitie
03.835.043 
Rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu,  
rovná, s račňovým kľúčom, 3 Nm
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Návod na použitie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie, brožúru Dôležité in-
formácie spoločnosti Synthes a návod k príslušným chirurgickým technikám. Uistite 
sa, že dobre ovládate príslušnú chirurgickú techniku.

Materiál(-y)
Materiál(-y): Norma(-y):
Nehrdzavejúca oceľ  ASTM F899/A276/A564
Silikón

Určené použitie
Rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu je určená na pomoc pri implantácii 
implantátov spoločnosti Synthes.

Indikácie a kontraindikácie
V prípade, že sa rukoväť s obmedzením krútiaceho momentu používa v kombinácii 
s implantátmi alebo nástrojmi, indikácie a kontraindikácie, ako aj ďalšie chirurgické 
kroky nájdete v návodoch k príslušným chirurgickým technikám.

Kombinácia zdravotníckych pomôcok
Spoločnosť Synthes netestovala kompatibilitu s pomôckami iných výrobcov 
a v takýchto prípadoch nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Ošetrenie pomôcky pred použitím
Výrobky spoločnosti Synthes dodávané v nesterilnom stave sa musia pred chirur-
gickým použitím očistiť a sterilizovať parou. Pred čistením odstráňte všetky pôvod-
né obaly. Pred sterilizáciou parou vložte výrobok do schváleného obalu alebo 
nádoby. Postupujte v  súlade s  pokynmi na čistenie a  sterilizáciu uvedenými 
spoločnosťou Synthes v brožúre Dôležité informácie.

Príprava na opakované použitie pomôcky
Podrobné pokyny týkajúce sa prípravy na opakované použitie implantátov, nástro-
jov a  puzdier sú uvedené v  brožúre Dôležité informácie. Pokyny týkajúce sa 
montáže a demontáže nástrojov s názvom Demontáž nástrojov pozostávajúcich 
z viacerých častí si môžete prevziať z webovej stránky:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ďalšie informácie špecifické pre túto pomôcku
Dôležitá poznámka o servise
Odporúčame vykonávať servis nástrojov s obmedzením krútiaceho momentu:
–  každých 6 mesiacov alebo po každých 50 cykloch sterilizácie v autokláve, podľa 

toho, čo nastane skôr,
–  ak máte podozrenie, že nástroj nie je správne nakalibrovaný.
Servis sa vykonáva prostredníctvom bežných predajných miest dcérskej spoločno-
sti v príslušnom štáte.

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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