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Elektronický 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

OPERACE 

− Systém pro extrakci implantátových šroubů 

− Testy šroubového pohonu 

− Nástroje pro vícenásobné použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrazujeme si změny v návodech k použití. Nejaktuálnější verzi návodu k použití vždy získáte online. 

Tištěno dne: červen 14, 2021 
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Elektronický návod k použití 

 

Y  Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k použití a všechny příslušné dokumenty. 

Zajistěte, abyste byli obeznámeni s vhodnými operačními technikami.  

 

 

Oblast použití 

K extrakci nepoškozených a poškozených nebo ulomených šroubů, zvláště: 

− implantátových šroubů s pevným úhlem, 

− kortikálních šroubů, 

− spongiózních šroubů, 

− kolíků se závitem, 

− dutých šroubů, 

− aretačních šroubů, 

− aretačních čepů 

 

z titanu, slitin titanu a nerezové oceli s následujícími standardními pohony1): 

 

vnitřní 

šestiúhelník / 

hex 

Torx® / 

Stardrive® 

čtyřhran / 

Robertson 

křížová 

drážka 

drážka Phillips 

      

 

 

1) Vložky šroubováku řady OPERACE odpovídají vložkám standardního lékařského šroubováku a jsou 

kompatibilní minimálně se šrouby podle specifikací ASTM F 543, ISO 5835, ISO 10664 a ISO 9268. 
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STERILNÍ VLOŽKY NA JEDNO POUŽITÍ 

  D L IK B  
Vložky šroubováku, extrakční šrouby, vrtáky a frézy se dodávají sterilní v balení s dvojitými blistrem 

a jsou určeny jen na jedno použití. 

Y  Před použitím zkontrolujte exspirační datum produktu a nepoškozenost sterilního balení. 

Pokud je balení poškozeno, produkt nesmíte použít.  

 Pouze na jedno použití. 

Musíte pečlivě zvolit správnou velikost nástroje pro extrakci šroubů, aby 
extrakce byla snadná a hrozilo jen nízké riziko dalšího poškození šroubu 
během daného postupu. 

Vložky šroubováku 

Y 

 

− Vložky drážkového šroubováku používejte pouze v ručním provozu. 

− Zajistěte, aby byla vložka šroubováku důkladně zavedena do pohonu 

šroubováku, protože jinak by se vložka v pohonu mohla protáčet. 

Extrakční šroub 

Y 

  

− Otáčí se doleva, proti směru hodinových ručiček. 

− Extrakční šrouby používejte pouze pro extrakci šroubů s poškozeným 

pohonem. 

− Extrakční šrouby používejte pouze ručně. 

Extrakční vrták 

Y 

    

− Otáčí se doprava, ve směru hodinových ručiček. 

− Vrták přikládejte, až když se otáčí, ne když ještě stojí. 

− Zpočátku vyvíjejte jen velmi malý tlak. Nechejte působit pouze hmotnost 

elektrického nástroje a začněte nízkými otáčkami. 

− Vrták chlaďte a vzniklé vrtací třísky během vrtání odsávejte. Přehřívání 

předcházejte tím, že občas snížíte tlak na vrták. 

− Jakmile vrták dosáhne těla pohonu, zvyšte tlak na šroub, abyste dosáhli 

optimálního upnutí. 

− Vrták nepoužívejte pro vrtání do kostí ani k vyvrtávání špiček šroubováků. 

Extrakční fréza 

Y 

   

− Otáčí se doleva, proti směru hodinových ručiček. 

− Když odšroubováváte frézu, nesnižujte tlak, ale zachovávejte konstantní axiální 

tlak i směr otáčení. 

− Pokud použijete elektrický nástroj, můžete jej použít jen s nízkými otáčkami. 

− Frézu chlaďte a vzniklé frézovací třísky během frézování odsávejte. 

− Upřednostnit byste měli ruční postup s rukojetí T a vrtákovým pouzdrem. 

TESTY ŠROUBOVÉHO POHONU 
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   D L IK B  
Testy šroubového pohonu se dodávají sterilní v sáčkovém balení a jsou určeny jen na jedno použití. 

Určete správnou velikost a tvar šroubového pohonu optickou kontrolou a dotykovou zkouškou. 

Správnou vložku šroubováku zjistíte podle reference vyražené na testu. 

 

Y  Před použitím zkontrolujte exspirační datum produktu a nepoškozenost sterilního balení. 

Pokud je balení poškozeno, produkt nesmíte použít.  

Vylomení testu ze svazku musí být provedeno na operačním stole, ne v prostoru rány. Při 
vylomení mohou vzniknout částečky. 

Testy šroubového pohonu nesmíte používat k vyšroubování šroubů. V důsledku přetížení by 
testy mohly prasknout. 

Pouze na jedno použití. Produkty nelze opakovaně připravit. Testy by se při sterilizaci párou 
deformovaly.  

Po použití musíte zlikvidovat všechny, i nepoužité testy a zbytek svazku. 
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NÁSTROJE PRO VÍCERÉ POUŽITÍ  

 

      d 
 

 

Y  Silové rukojeti, příčné rukojeti, prodlužovací nástavce a nástavce AO řady OPERACE se 

dodávají nesterilní. Před jejich chirurgickým použitím musejí být vyčištěny a sterilizovány 
párou. K tomu vizte také podrobný návod v tomto dokumentu: 

 

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A STERILIZACI PRO OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ 

NÁSTROJE 

Y Zamezte nárazům a zatížením ohybem, protože to by mohlo vést k poškození nástroje či 

k jeho zničení. 

 

Vedlejší účinky 

Y Jako u všech větších chirurgických postupů mohou vznikat rizika, vedlejší účinky 

a nechtěné události. Mohou se vyskytnout různé reakce, nejčastější jsou však: problémy 
v důsledku anestézie a uložení pacienta (např. nevolnost, zvracení, neurologická 
poškození atd.), trombóza, embolie, infekce; 

 poranění nervů a jiných kritických struktur jako třeba cév a měkkých tkání; poranění 
měkkých tkání v důsledku sklouznutí nebo prasknutí nástroje; popáleniny, nekrózy kvůli 
vzniku vysoké teploty v důsledku vysokých otáček, velkého tlaku a/nebo nedostatečného 
chlazení během vrtání či frézování; abnormální hojení, bolesti, nevolnosti, alergické nebo 
přecitlivělé reakce. 
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VÝKLAD SYMBOLŮ 

h Číslo produktu 

g Č. dávky/kód dávky 

f Sériové číslo 

M Výrobce 

N Datum výroby 

H Exspirační datum 

d Nesterilní 

ieIFU Přečtěte si elektronické dokumenty 

IK Sterilizováno zářením 

P Zplnomocněný zástupce 

D Na jedno použití 

B Znovu nesterilizujte 

L Nepoužívejte, pokud je poškozeno sterilní balení 

Y Pozor, řiďte se návodem k použití 

 
Pohon šestihranných/hex šroubů 

 
Pohon šroubů Torx®/Stardrive® 

 
Pohon čtyřhranných/Robertson šroubů 

 
Pohon šroubů s křížovou drážkou 

 
Pohon šroubů s drážkou 

 
Pohon šroubů se zahloubením Phillips 

 
Průměr šroubů 

 
Vložka šroubováku 

 
Testy šroubového pohonu 

 
Extrakční šroub 

 
Extrakční vrták 

 
Extrakční fréza 

C1250 Označení CE s identifikačním číslem zúčastněného uvedeného úřadu 

 
Použití tlaku 

 
Příliš málo tlaku 

/  
Otáčejte ve směru hodinových ručiček 

/  
Otáčejte proti směru hodinových ručiček 

 
Používejte pouze ručně 

 
Chlaďte 

/  
Nízké otáčky 

 


