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(AR-1611S)
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Bruksanvisning:

7. Sätt fast det icke-sterila skuminlägget (AR-1615)
till överarmsställningen.

8. Sätt fast den autoklaverbara

fingerdistraktionstillsatsen (AR-1614, säljs separat).

9. Valfritt: Använd traktionsvågstillsatsen
(AR-1604, säljs separat), mellan
fingerdistraktionstillsatsen och kabeln.

Sätt fast vikter till kabeländen nederst på den
vertikala upprättstående balken.
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Handledens traktionsenhet underlättar artroskopisk kirurgi av handleden genom att hålla armen i ett läge som är bekvämt för patienten, liksom även lättåtkomligt för
kirurgen. Traktionskrafter kontrollerar handledsdistraktion, genom de sterila fingersnarorna, genom att använda vikter som anbringas på huvudbomkabeln. Förutom
att tillhandahålla en mottraktionskraft, kommer överarmsställningens stötta att hjälpa till att hålla ett stabilt läge för handleden vid operativa ingrepp t.ex. reduktion av
distala radiusfrakturer och fixering med stift eller extern fixering. Den röntgengenomskinliga handstabiliserande stöttan är fullständigt justerbar för att hålla handleden
stadigt i alla lägen från hel pronation till hel supination.
Den röntgengenomskinliga handstabiliserande monteringen med stötta kan avlägsnas från huvudtvärstången för autoklavering. Läget för överarmsställningens stötta
och den röntgengenomskinliga handstabiliserande stöttan kan justeras medan patienten befinner sig i liggande ställning. Obs! Överarmsställningen och skuminlägget är
icke-sterila och måste draperas under kirurgi.
Sterila fingersnaror säkras på önskat vis och krokas upp på den triangulära fingerdistraktionstillsatsen. Traktionsvikter anbringas därefter till en kabel som är fästad till
fingerdistraktionstillsatsens distala ände.
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3. Placera Clark-skenadapterns övre kant över

4. För in den autoklaverbara, röntgengenomskinliga

5. Dra åt vredet i medsols riktning för att låsa

6. Lossa justeringshandtagen motsols och justera

Bruksanvisning:

1. Låt bomkabeln glida ned in i den vertikalt

upprättstående balken. För balken upp och innanför
bommens gångjärn.

2. När monteringen är klar, sväng bommen till

önskat radialt läge och vrid vredet medsols för att
låsa fast läget.

Clark-skenan. Knäpp upp basgaffeln och dra åt de
två vreden för stadig fixering till Clark-skenan.

handstabiliserande stöttan i den justerbara
horisontella armen. Under införandet, säkerställ
att de två snäppknappparna är i linje med
de motsvarande hålen i den horisontella
justeringsarmen. Stöttan kommer att snäppa in
i den horisontella justerbara armen. Se Arthrex
DFU-0023 för anvisningar om autoklavering.

stöttan in i den justerbara horisontella armen.

armarna till det önskade läget. Båda armarna kan
justeras in eller ut, upp eller ned, och sida till sida.
Obs! Spakarnas läge är justerbart genom att placera din
tumme på skruvstöttan, dra ut spaken från stöttan, och
vända spaken till vänster eller till höger.

Steg, fortsättning

