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Електронно 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

 

OPERACE 

− Система за премахване на винтове на импланти 

− Проби на работни накрайници за винтове 

− Инструменти за многократна употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запазено право за изменение на ръководствата за употреба. Последната версия на 

съответното ръководство за употреба е достъпна винаги онлайн. 
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Електронно ръководство за употреба 

 

Y  Преди употреба прочетете внимателно това ръководство за употреба и всички 

прилежащи към него документи. Уверете се, че сте запознати с подходящите 

операционни технологии.  

 

 

Област на приложение 

За премахване на неповредени и повредени или счупени винтове, по-специално: 

− Винтове с ъглова стабилност 

− Кортикални винтове 

− Спонгиозни винтове 

− Стопорни винтове 

− Канюлирани винтове 

− Заключващи винтове 

− Заключващи болтове 

 

от титан, титанови сплави и неръждаема стомана със следните стандартни работни 

накрайници1): 

 

за винт с 

цилиндрична 

глава с 

вътрешен 

шестостен/Hex 

за винт с глава 

Torx®/Stardrive® 

за винт с глава с 

вътрешен 

квадрат/Robertson 

за винт с 

глава 

кръстат 

шлиц 

за винт с 

глава с 

шлиц 

за винт с 

глава с 

шлиц 

Phillips 

      

 

 

1) Вложките за отвертки при OPERACE съответстват на стандартни медицински вложки за 

отвертки и са съвместими най-малко с винтове съгласно спецификациите по стандарти ASTM F 

543, ISO 5835, ISO 10664 и ISO 9268. 
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СТЕРИЛНИ ВЛОЖКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 

  D L IK B  
Вложките за отвертки, екстракционните винтове, екстракционните свредели и фрези се 

доставят в стерилни двойни блистерни опаковки и са предназначени изключително за 

еднократна употреба. 

Y  Преди употреба проверете срока на годност на продукта, както и целостта на 

стерилната опаковка. Продуктът не трябва да се използва, ако целостта на опаковката 
е нарушена.  

 Само за еднократна употреба. 

За лесна екстракция на винт и нищожен риск от допълнителни 
повреждания на винта по време на процедурата внимателно трябва да 
се подбере правилният размер на инструмента за отстраняване на 
винтове. 

Вложки за отвертка 

Y 

 

− Използвайте вложки за отвертки с шлиц само в ръчен режим. 

− Уверете се, че вложката за отвертката е изцяло въведена в работния 

накрайник на винта, тъй като в противен случай вложката може да се върти 

в работния накрайник. 

Екстракционен винт 

Y 

  

− Въртящ се наляво, по посока, обратна на часовниковата стрелка. 

− Използвайте екстракционните винтове само за отстраняване на 

винтове с повреден работен накрайник. 

− Използвайте екстракционните винтове само в ръчен режим. 

Екстракционен свредел 

Y 

    

− Въртящ се надясно, по посока на часовниковата стрелка. 

− Свределът се поставя едва тогава, когато той вече се върти, а не в 

неподвижно състояние. 

− Отначало прилагайте само много слаб натиск. Оставете да действа 

само теглото на електрическия инструмент и стартирайте при ниски 

обороти. 

− Охладете свредела и аспирирайте образуващите се стружки по време 

на процедурата. За да избегнете прегряване, периодично отнемайте от 

натиска на свредела. 

− След като свределът е достигнал дъното на работния накрайник, 

увеличете натиска върху винта, за да постигнете оптимално 

количество на отделящите се стружки. 

− Не използвайте свредела за пробиване на кости или разстъргване на 

работни накрайници на отвертки. 
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Екстракционна фреза 

Y 

   

− Въртяща се наляво, по посока, обратна на часовниковата стрелка. 

− При развинтване на фрезата не намалявайте натиска, а запазете 

постоянен аксиален натиск, както и посоката на въртене. 

− При използване на електрически инструмент го използвайте само на ниски 

обороти. 

− Охладете фрезата и аспирирайте образуващите се стружки по време на 

процедурата. 

− Препоръчително е да се избере ръчно действаща отвертка с T-образна 

дръжка и свредло за свредела. 

ПРОБИ НА РАБОТНИ НАКРАЙНИЦИ ЗА ВИНТОВЕ 

 

   D L IK B  
Пробите на работните накрайници за винтове се доставят опаковани в стерилна торбичка и са 

предназначени изключително за еднократна употреба. 

Правилният размер и форма на работния накрайник на винта се определя чрез оптичен 

контрол и тактилно изпробване. Правилната вложка за отвертката се определя с помощта на 

отпечатаната върху пробата референция. 

 

Y  Преди употреба проверете срока на годност на продукта, както и целостта на 

стерилната опаковка. Продуктът не трябва да се използва, ако целостта на опаковката 
е нарушена.  

Изваждането на пробите от сборната опаковка следва да се извърши върху 
операционната маса, а не в областта на раната. При изваждането може да се 
разпръснат частици. 

Пробите на работните накрайници на винтовете не може да се използват за развиване 
на винтовете. Претоварването на пробите може да причини тяхното счупване. 

Само за еднократна употреба. Продуктите не могат да се обработват повторно. 
Пробите се деформират при стерилизация с пара.  

След прилагане на проби всички неизползвани проби и остатъчни опаковки трябва да 
се изхвърлят. 
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА  

 

      d 
 

 

Y  Инструментите със силова дръжка, напречна дръжка, удължения и AO-фиксатори на 

OPERACE се доставят в нестерилно състояние. Преди използване в хирургията те 
трябва да се почистят и да се стерилизират с пара. За целта вижте подробните 
указания в документа: 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 

Y Трябва да се избягват удари и натоварвания, водещи до огъване, тъй като те могат да 

повредят инструмента или да доведат до неговото разрушаване. 

 

Странични ефекти 

Y Както при всички по-големи хирургически процедури, могат да възникнат рискове, 

странични ефекти и нежелани събития. Възможни са редица различни реакции, но 
най-често срещаните са следните: проблеми в резултат на анестезия и 
позициониране на пациента (напр. гадене, повръщане, неврологични нарушения и 
др.), тромбоза, емболии, инфекции. 

 Нараняване на нерви и други критични структури, като кръвоносни съдове и меки 
тъкани. Наранявания на меки тъкани в резултат на изместване или счупване на 
инструмента. Изгаряния, некрози въз основа на високо топлоотделяне в резултат 
на високи обороти, високо налягане и/или недостатъчно охлаждане по време на 
свредловане или фрезоване. Необичайно образуване на белези от зарастване, 
болки, дискомфорт, алергии или реакции на свръхчувствителност. 
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ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ 

h Каталожен номер 

g Номер на партида/код на партида 

f Сериен номер 

M Производител 

N Дата на производство 

H Срок на годност 

d Нестерилен 

ieIFU Прочетете електронните документи 

IK Стерилизиран с лъчение 

P Упълномощен представител 

D За еднократна употреба 

B Да не се стерилизира повторно 

L Да не се използва при нарушена цялост на стерилната опаковка 

Y Внимание, спазвайте ръководството за употреба 

 
Работен накрайник за винт със скрита глава с вътрешен шестостен/Hex 

 
Работен накрайник за винт с глава Torx®/Stardrive® 

 
Работен накрайник за винт с глава с вътрешен квадрат/Robertson 

 
Работен накрайник за винт с глава с кръстат шлиц 

 
Работен накрайник за винт с глава с шлиц 

 
Работен накрайник за винт с глава с шлиц Phillips 

 
Диаметър на винта 

 
Вложка на отвертка 

 
Проби на работни накрайници за винтове 

 
Екстракционен винт 

 
Екстракционен свредел 

 
Екстракционна фреза 

C1250 CE маркировка с код на участващия нотифициран орган 

 
Приложете натиск 

 
Много слаб натиск 

/  
Завъртете по посока на часовниковата стрелка 

/  
Завъртете обратно на часовниковата стрелка 

 
Само за ръчна употреба 

 
Охлаждане 

/  
Ниски обороти 

 


