Arthrex fotomkopplare

DFU-0203
Revision 1
A. BESKRIVNING
Arthrex fotomkopplare är specifikt utformade för att fungera med Arthrex konsoler. Var noga
med att kombinera rätt fotomkopplare med rätt konsol. AR-6483 och AR-6483W är utformade
för att styra Arthrex DualWave artroskopipump (AR-6480). AR-8310 och AR-8310W är
utformade för att styra Arthrex Adapteur Power System™ II (APS II) (AR-8300) eller Arthrex
Synergy™ resektionskonsol (AR-8305). AR-8310SP kan styra både Arthrex DualWave
artroskopipump (AR-6480) och Arthrex Adapteur Power System™ II (APS II) (AR-8300) eller
Arthrex Synergy™ resektionskonsol (AR-8305).
Med fotomkopplaren går det att justera inställningarna även på avstånd från konsolens
styrenhet.
Mer information om effekten av varje funktion finns i manualen för den konsol som
fotomkopplaren ansluts till.
Obs: Varje fotomkopplare är utformad för att styra specifika funktioner på varje konsol.

B. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Denna enhet får EJ steriliseras.
2. Denna enhet får EJ autoklaveras.
3. Enheten får EJ rengöras i en diskdesinfektor.
4. Enheten får ALDRIG sänkas ned i vatten eller rengöringsmedel.
5. Enheten får EJ rengöras med slipande rengörings- eller desinficeringsmedel, lösningsmedel
eller med andra material som kan repa eller skada enheten.
6. Lyft INTE enheten i sladden.
7. Håll denna enhet på avstånd från magnetfält och elektromagnetiska fält.

C. ENHETEN ÄR INTE LÄMPAD ATT ANVÄNDAS I NÄRVARO AV
LÄTTANTÄNDLIGA BLANDNINGAR. RENGÖRING OCH DESINFEKTION
1. Fotomkopplaren levereras icke-steril och får inte steriliseras.
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2. Inför rengöring och desinfektion, koppla bort kabeln från konsolen och sätt på
skyddshylsan på shaveranslutningen.
3. Använd ett vanligt rengörande ytdesinfektionsmedel.
4. Alkaliska medel med ett pH-värde > 8 får inte användas.
5. Följ alltid anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare angående koncentration,
exponeringstider, temperatur och kompabilitet med material.
6. Enheten får EJ rengöras med slipande rengörings- eller desinficeringsmedel,
lösningsmedel eller med andra material som kan repa eller skada enheten.
7. Fotomkopplaren är INTE lämpad för att rengöras och desinfekteras i en diskdesinfektor.
VAR FÖRSIKTIG: Vätska får INTE tränga in i kontakterna och ingångarna får inte komma i
kontakt med några vätskor. Eventuellt damm eller fukt kan avlägsnas med torr tryckluft.
ENDAST torra kontakter får kopplas in i konsolen.

D. FÖRPACKNING OCH ETIKETTER
1. Arthrex-enheter får endast godkännas om de anländer från fabriken med förpackning och
etiketter intakta.
2. Kontakta kundtjänstavdelningen om förpackningen har öppnats eller förändrats.

E. INSPEKTION
Innan enheten används ska den kontrolleras för tecken på slitage eller skador. Var särskilt
uppmärksam på något av följande problem:
•

skador på kabeln

•

skador på kabelingången

•

skador på anslutningen

•

skador på knapparna

•

synliga skador på enheten

•

rester av blod, skräp och fläckar

Vi rekommenderar att fotomkopplarens funktion och elsäkerhet verifieras årligen av
kvalificerad personal, för fortsatt säkerhet och prestanda.

F. FÖRVARING
Enheten ska förvaras på en torr plats i rumstemperatur.
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G. INFORMATION
Kirurger uppmanas att gå igenom den produktspecifika kirurgiska tekniken innan några ingrepp
genomförs. Arthrex tillhandahåller detaljerade kirurgiska tekniker i tryck, på video samt i
elektroniska format. Arthrex webbplats innehåller också detaljerad information och
demonstrationer av kirurgiska tekniker. Du kan även kontakta din Arthrex-representant om du
vill ha en demonstration på din klinik.
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