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Elektronska 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

 

OPERACE 

− Sistem odstranitve vijakov vsadkov 

− Testni vstavki za zareze vijakov 

− Instrumenti za večkratno uporabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridržujemo si pravico do spreminjanja navodil za uporabo. Aktualna različica navodil za uporabo je 

vedno na voljo na spletu. 

Natisnjeno dne: junij 14, 2021 
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Elektronska navodila za uporabo 

 

Y  Pred uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo in vso 

pripadajočo dokumentacijo. Potrdite, da obvladate vse ustrezne operativne tehnike.  

 

 

Področje uporabe 

Za odstranjevanje nepoškodovanih in poškodovanih ali odlomljenih vijakov, zlasti: 

− vijakov s fiksnim kotom, 

− kortikalnih vijakov, 

− spongioznih vijakov, 

− vijakov brez glave, 

− prevrtanih vijakov, 

− zaklepnih vijakov, 

− zaklepnih zatičev 

 

iz titana, titanove zlitine in nerjavnega jekla z naslednjimi standardnimi zarezami1): 

 

notranji 

šesterokotnik 

/ Hex 

Torx® / 

Stardrive® 

notranji 

štirikotnik / 

Robertson 

križna zareza ravna zareza Phillips 

      

 

 

1) Vstavki izvijačev pri OPERACE ustrezajo vstavkom standardnih medicinskih izvijačev in so združljivi 

najmanj z vijaki v skladu s specifikacijami ASTM F 543, ISO 5835, ISO 10664 in ISO 9268. 
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STERILNI VLOŽKI ZA ENKRATNO UPORABO 

  D L IK B  
Vstavki izvijačev, ekstrakcijski vijaki, ekstrakcijski vrtalniki in rezkalniki so bili ob dobavi sterilni in 

pakirani v dvojne pretisne omote ter so predvideni izključno za enkratno uporabo. 

Y  Pred uporabo preverite rok uporabnosti izdelka ter celovitost sterilne ovojnine. Izdelka ne 

smete uporabiti, če je ovojnina poškodovana.  

 Samo za enkratno uporabo. 

Pri preprosti ekstrakciji vijakov je treba previdno izbrati pravilno velikost 
instrumenta za odstranjevanje vijakov in upoštevati majhno tveganje za 
nadaljnje poškodbe vijakov med postopkom. 

Vstavki izvijačev 

Y 

 

− Vstavke izvijačev uporabite le ročno. 

− Prepričajte se, da je vstavek izvijača popolnoma vstavljen v odprtino izvijača, saj 

bi se v nasprotnem primeru vstavek v odprtini lahko sukal. 

Ekstrakcijski vijak 

Y 

  

− Suče se v levo, v nasprotni smeri urnega kazalca. 

− Ekstrakcijske vijake uporabljajte za odstranjevanje vijakov s poškodovanimi 

zarezami. 

− Ekstrakcijske vijake uporabite le ročno. 

Ekstrakcijski vrtalnik 

Y 

    

− Suče se v desno, v smeri urnega kazalca. 

− Vrtalnik uporabite šele potem, ko se že vrti. 

− Na začetku samo malo pritiskajte. Naj deluje samo teža električnega 

pripomočka in začnite z nizkim številom vrtljajev. 

− Pustite vrtalnik, da se ohladi, in med postopkom odsesavajte drobce, ki 

nastajajo pri vrtanju. Da preprečite pregrevanje, občasno popustite pritisk 

na vrtalnik. 

− Takoj ko vrtalnik doseže dno zareze, povečajte pritisk na vijak, da dosežete 

optimalno tvorjenje ostružkov. 

− Vrtalnika ne uporabljajte za vrtanje v kosti ali za izvrtavanje konic izvijačev. 

Ekstrakcijski rezkalnik 

Y 

   

− Suče se v levo, v nasprotni smeri urnega kazalca. 

− Pri odvijanju oz. odstranjevanju rezalnika ne zmanjšajte pritiska, temveč 

ohranjajte konstanten aksialen pritisk ter tudi smer vrtenja. 

− Če uporabljate električni pripomoček, ga uporabljajte le z nizkim številom 

vrtljajev. 

− Pustite rezkalnik, da se ohladi, in med postopkom odsesavajte drobce, ki 

nastajajo pri rezkanju. 

− Po možnosti izberite ročni postopek s T-ročajem in vpenjalno glavo. 
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TESTNI VSTAVKI ZA ZAREZE VIJAKOV 

 

   D L IK B  
Testni vstavki za zareze vijakov so ob dobavi sterilni in pakirani v vrečkah ter so predvideni izključno 

za enkratno uporabo. 

Z optično kontrolo in tipanjem določite pravilno velikost in obliko zareze vijaka. Glede na referenco, 

natisnjeno na testnem vstavku, določite pravilno namestitev izvijača. 

 

Y  Pred uporabo preverite rok uporabnosti izdelka ter celovitost sterilne ovojnine. Izdelka ne 

smete uporabiti, če je ovojnina poškodovana.  

Testne vstavke vzemite iz svežnja nad operacijsko mizo in ne na področju rane. Pri jemanju 
iz embalaže bi lahko nastali delci. 

Testnih vstavkov za zareze vijakov ni dovoljeno uporabljati za odvijanje vijakov. Če so testni 
vstavki preobremenjeni, se lahko zlomijo. 

Samo za enkratno uporabo. Izdelkov ni dovoljeno znova obdelati. Testni vstavki bi se pri 
sterilizaciji s paro lahko deformirali.  

Po uporabi testnih vstavkov je treba zavreči tudi vse neuporabljene testne vstavke in 
preostale svežnje. 
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INSTRUMENTI ZA VEČKRATNO UPORABO  

 

      d 
 

 

Y  Ročaji, prečni ročaji, podaljški in vpenjalne spojke z AO-adapterjem OPERACE so dobavljeni 

nesterilni. Pred uporabo pri kirurškem postopku jih je treba očistiti in sterilizirati s paro. V ta 
namen si preberite izčrpna navodila v dokumentu: 

 

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN STERILIZACIJO INSTRUMENTOV ZA 

VEČKRATNO UPORABO 

Y Izogibajte se udarcem in upogibanjem, sicer lahko pride do poškodb oziroma uničenja 

instrumenta. 

 

Stranski učinki 

Y Kot velja za večje kirurške postopke, lahko tudi tu nastanejo tveganja, stranski učinki in 

neželeni dogodki. Možne so številne različne reakcije, najpogostejše pa so naslednje: 
težave na podlagi anestezije in stanja bolnika (npr. slabost, bruhanje, nevrološka 
prizadetost ipd.), tromboza, embolija, okužba. 

 Poškodbe živčevja in drugih kritičnih struktur, kot so krvne žile in mehka tkiva. Poškodbe 
mehkega tkiva zaradi zdrsa oziroma zloma instrumenta. Opekline, nekroze zaradi 
nastajanja toplote pri visokem številu vrtljajev, zaradi prevelikega pritiska in/ali zaradi 
nezadostnega ohlajanja med vrtanjem ali rezkanjem. Nenormalno zabrazgotinjenje, 
bolečine, slabo počutje, alergijske in preobčutljivostne reakcije. 
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LEGENDA SIMBOLOV 

h Številka artikla 

g Številka lota/serije 

f Serijska številka 

M Proizvajalec 

N Datum proizvodnje 

H Rok uporabnosti 

d Nesterilno 

ieIFU Preberite elektronsko dokumentacijo 

IK Sterilizirano z obsevanjem 

P Pooblaščeni zastopnik 

D Za enkratno uporabo 

B Ne sterilizirajte znova 

L Ne uporabite, če je sterilna ovojnina poškodovana 

Y Pozor, glejte navodila za uporabo 

 
Šesterokotna zareza/Hex 

 
Zareza Torx®/Stardrive® 

 
Štirikotna zareza/Robertson 

 
Križna zareza 

 
Ravna zareza 

 
Zareza Phillips 

 
Premer vijaka 

 
Vstavek izvijača 

 
Testni vstavki za zareze vijakov 

 
Ekstrakcijski vijak 

 
Ekstrakcijski vrtalnik 

 
Ekstrakcijski rezkalnik 

C1250 Oznaka CE z oznako priglašenega organa 

 
Pritiskajte 

 
Pritiskajte le malo 

/  
Sučite v smeri urnega kazalca 

/  
Sučite v nasprotni smeri urnega kazalca 

 
Samo za ročno uporabo 

 
Ohladite 

/  
Nizko število vrtljajev 

 


