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Elektronický návod na použitie 

 

Y  Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a všetky príslušné dokumenty. 

Uistite sa, že ste oboznámení s vhodnými chirurgickými technikami.  

 

 

Oblasť použitia 

Na odstránenie nepoškodených a poškodených alebo vylomených skrutiek, predovšetkým: 

 uhlovostabilných skrutiek 
 kortikálnych skrutiek 
 špongióznych skrutiek 
 svorníkov 
 prevŕtaných skrutiek 
 blokovacích skrutiek 
 zaisťovacích čapov 

 

z titánu, titánových zliatín a ušľachtilej ocele s nasledujúcimi štandardnými skrutkovacími hlavicami so 
zárezom1): 

 

Vnútorný 
šesťhran / 
Hex 

Torx® / 
Stardrive® 

Štvorhran / 
Robertson 

Krížový 
koniec 

Štrbina Phillips 

           

 

 

1) Nadstavce skrutkovačov v systéme OPERACE zodpovedajú nadstavcom štandardných 
zdravotníckych skrutkovačov a sú kompatibilné prinajmenšom so skrutkami podľa špecifikácií ASTM F 
543, ISO 5835, ISO 10664 a ISO 9268. 
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STERILNÉ NADSTAVCE NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE 

  D L IK B  
Nadstavce skrutkovačov, extrakčné skrutky, extrakčné vŕtačky a frézky sa dodávajú sterilne 
v dvojblistrových baleniach a sú určené výlučne na jednorazové použitie. 

Y  Pred použitím skontrolujte dátum exspirácie pomôcky, ako aj neporušenosť sterilného obalu. 
Keď je obal poškodený, pomôcku nesmiete použiť.  

 Len na jednorazové použitie. 

Správna veľkosť nástroja na vybratie skrutky sa musí zvoliť starostlivo, aby 
sa uľahčilo vytiahnutie skrutky a znížilo riziko ďalšieho poškodenia skrutky 
počas postupu. 

Nadstavce skrutkovačov 

Y 

 

 Nadstavce skrutkovačov s drážkou používajte len v ručnej prevádzke. 

 Uistite sa, či je nadstavec skrutkovača kompletne zavedený do skrutkovacej 
hlavice so zárezom, pretože v opačnom prípade sa nadstavec skrutkovača môže 
v hlavici pretáčať. 

Extrakčná skrutka 

Y 

  

 Ľavotočivá, proti pohybu hodinových ručičiek. 

 Extrakčné skrutky používajte len na odstraňovanie skrutiek s poškodenou 
skrutkovacou hlavicou so zárezom. 

 Extrakčné skrutky používajte len v ručnej prevádzke. 

Extrakčná vŕtačka 

Y 

    

 Pravotočivá, v smere hodinových ručičiek. 

 Vŕtačku priložte až vtedy, keď sa už otáča, nie pokiaľ nie je v pohybe. 

 Spočiatku vyvíjajte len veľmi malý tlak. Nechajte pôsobiť len hmotnosť elektrického 
nástroja a uvádzajte ho do chodu s nízkymi otáčkami. 

 Vrták ochladzujte a počas vŕtania odsávajte vznikajúce triesky. Aby ste zabránili 
prehriatiu, občas uvoľnite tlak vŕtačky. 

 Keď vŕtačka dosiahne dno skrutkovacej hlavice so zárezom, ihneď zväčšite tlak na 
skrutku, aby ste dosiahli optimálnu tvorbu triesok. 

 Vŕtačku nepoužívajte na vŕtanie do kostí alebo vyvŕtavanie hrotov skrutkovačov. 

Extrakčná frézka 

Y 

   

 Ľavotočivá, proti pohybu hodinových ručičiek. 

 Pri odskrutkovaní frézky tlak neznižujte, zachovajte konštantný axiálny tlak aj smer 
otáčania. 

 Ak používate elektrické náradie, smiete ho používať iba pri nízkych otáčkach. 
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 Frézku ochladzujte a počas frézovania odsávajte vznikajúce triesky. 

 Uprednostniť by ste mali manuálny postup s držiakom tvaru T a upínadlom vrtáka. 

VZORKY SKRUTKOVACÍCH HLAVÍC SO ZÁREZOM 

 

   D L IK B  
Vzorky skrutkovacích hlavíc so zárezom sa dodávajú v sterilných vreckách a sú určené výlučne na 
jednorazové použitie. 

Správnu veľkosť a tvar skrutkovacej hlavice so zárezom stanovte optickou kontrolou a taktilným 
otestovaním. Správny nadstavec skrutkovača stanovte podľa referencie vytlačenej na vzorke. 

 

Y  Pred použitím skontrolujte dátum exspirácie pomôcky, ako aj neporušenosť sterilného obalu. 
Keď je obal poškodený, pomôcku nesmiete použiť.  

Vzorky sa musia odtrhnúť zo zväzku nad operačným stolom a nie v oblasti rany. Pri 
vylamovaní sa môžu uvoľňovať drobné častice. 

Vzorky skrutkovacích hlavíc so zárezom sa nesmú používať na odskrutkovanie skrutiek. 
Vzorky sa pri preťažení môžu zlomiť. 

Len na jednorazové použitie. Pomôcky sa nedajú pripraviť na opätovné použitie. Vzorky by 
sa pri sterilizácii parou deformovali.  

Po použití vzoriek sa musia všetky aj nepoužité vzorky a zvyšné zväzky zlikvidovať. 
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NÁSTROJE URČENÉ NA OPAKOVANÉ POUŽITIE  

 

      d 
 

 

Y  OPERACE masívne rukoväti, priečne rukoväti, predlžovacie prvky a upínacie prvky AO sa 
dodávajú nesterilizované. Pred použitím v chirurgii musia byť očistené a sterilizované parou. 
Pozri aj podrobné pokyny v dokumente: 

 

POKYNY NA ČISTENIE A STERILIZÁCIU NÁSTROJOV URČENÝCH NA 
OPAKOVANÉ POUŽITIE 

Y Treba sa vystríhať nárazom a zaťaženiu ohýbaním, pretože tieto môžu nástroj poškodiť, 
prípadne zničiť. 

 

Vedľajšie účinky 

Y Tak ako pri všetkých väčších chirurgických zákrokoch, môžu sa vyskytnúť riziká, 
vedľajšie účinky a neželané javy. Možné je síce množstvo rôznych reakcií, z nich 
najčastejšie sú však nasledovné: Problémy v dôsledku anestézie a polohovania pacienta 
(napr. nevoľnosť, zvracanie, neurologické poruchy atď.), trombóza, embólie, infekcie. 

 Poškodenie nervov a iných kritických štruktúr, ako sú krvné cievy a mäkké tkanivá. 
Poranenia mäkkých tkanív v dôsledku pošmyknutia alebo zlomenia nástroja. Popáleniny, 
nekrózy spôsobené vysokou tvorbou tepla v dôsledku vysokých otáčok, vysokého tlaku 
a/alebo nedostatočného chladenia počas vŕtania alebo frézovania. Abnormálne 
zjazvenie, bolesti, nevoľnosť, alergické alebo hypersenzitívne reakcie. 
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Legenda symbolov 

 

h Číslo artikla 

g Číslo šarže/kód šarže 

f Sériové číslo 

M Výrobca 

N Dátum výroby 

V Dátum exspirácie 

d Nesterilné 

ieIFU Prečítať elektronické dokumenty 

IK Radiačne sterilizované 

D Na jednorazové použitie 

B Nesterilizujte znovu 

L Nepoužívajte, ak je sterilný obal poškodený 

Y Pozor, dodržujte návod na použitie 

 
Skrutkovacia hlavica zárez šesťhranný/Hex 

 
Skrutkovacia hlavica zárez Torx®/Stardrive® 

 
Skrutkovacia hlavica zárez štvorhranný/Robertson 

 
Skrutkovacia hlavica zárez krížová drážka 

 
Skrutkovacia hlavica zárez  

 
Skrutkovacia hlavica zárez Phillips-Recess 

 
Priemer skrutky 

Nadstavec skrutkovača 

Vzorky skrutkovacích hlavíc so zárezom 

 
Extračná skrutka 

 
Extrakčná vŕtačka 

 
Extrakčná frézka 

C1250  Označenie CE s identifikačným kódom notifikovanej osoby 

 
Vyvíjať tlak 

 
Veľmi malý tlak 

/  
Otáčať v smere hodinových ručičiek 

/  
Otáčať proti smeru hodinových ručičiek 

 
Len v ručnej prevádzke 

 
Chladenie 

/   
Nízke otáčky 

 


