
Bu kullanım talimatları ABD'de dağıtılmak 
üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım Talimatları
03.835.043 
Tork Kolu, düz,  
Cırcır Anahtarı ile, 3 Nm
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Kullanım Talimatları

Kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını, Synthes broşüründeki «Önemli 
Bilgiler» i ve ilgili cerrahi teknikleri dikkatle okuyun. Uygun cerrahi tekniğe aşina 
olduğunuzdan emin olun.

Materyal(ler)
Materyal(ler): Standart(lar):
Paslanmaz Çelik  ASTM F899/A276/A564
Silikon

Kullanım amacı
Tork Kolu, Synthes implantlarının implantasyonunu desteklemek için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
Tork Kolu'nun implant veya enstrümanlarla birlikte kullanılması durumunda, 
endikasyon ve kontrendikasyonlar ve ek cerrahi adımlar için ilgili cerrahi tekniklere 
başvurun.

Tıbbi cihazların kombinasyonu
Synthes, diğer üreticiler tarafından temin edilen cihazlarla uyumluluğu test 
etmemiştir ve bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmez.

Cihazın kullanımından önce yapılması gereken işlem
Steril olmayan durumda sağlanan Synthes ürünleri cerrahi kullanımdan önce 
temizlenmeli ve buharla sterilize edilmelidir. Temizlemeden önce tüm orijinal 
ambalajı çıkarın. Buhar sterilizasyonu öncesinde ürünü onaylanmış bir sargı 
malzemesi veya kaba koyun. Synthes «Önemli Bilgiler» broşüründe verilen 
temizleme ve sterilizasyon talimatlarını takip edin.

Cihazın tekrar işlemden geçirilmesi
İmplantların, enstrümanların ve muhafazaların tekrar işlemden geçirilmesine ilişkin 
detaylı talimatlar «Önemli Bilgiler» bölümünde tarif edilmektedir. Enstürmanların 
montaj ve demontaj talimatları «Çok parçalı enstürmanların sökülmesi» şu adresten 
indirilebilir:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Cihaza özel ek bilgiler
Servis hakkında önemli not
Tork sınırlayıcı enstrümanların aşağıdaki gibi bakımdan geçirilmesini öneririz:
–  Hangisinin daha önce olduğuna bağlı olarak her 6 ayda bir veya her 50 otoklav 

döngüsünden sonra
–  Enstrümanın kalibrasyon dışı olduğundan şüphelenirseniz
Servis, ilgili ülkedeki bağlı kuruluşun normal satış kanalları tarafından sağlanır.

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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