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1

Giới thiệu
Cách sử dụng các hướng dẫn vận hành này

1

Giới thiệu

1.1

Cách sử dụng các hướng dẫn vận hành này
Các hướng dẫn vận hành này được cung cấp để bạn làm quen với các tính năng của sản phẩm này. Các
hướng dẫn vận hành được chia thành các chương riêng biệt.
Xin lưu ý:
• Đọc kỹ và đầy đủ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm
lần đầu tiên.
• Luôn tiến hành theo thông tin được cung cấp trong các hướng dẫn vận hành này.
• Cất giữ các hướng dẫn vận hành này ở gần sản phẩm.

1.1.1

Các từ viết tắt
EN

Tiêu chuẩn Châu Âu

IEC

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

ISO

Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá

SFC

Lõi bọt mềm (lõi bọt đặc biệt)

SN

1.1.2

Không có nối tiếp.

Biểu tượng và định dạng
Biểu tượng

Nghĩa
Hướng dẫn làm theo / liệt kê các bước được đánh số

1. 2.

Kết quả của một hành động

•

Các bước được đánh số / Mục nhập danh sách / điều kiện tiên quyết

Tham chiếu đến các trang khác trong tài liệu này
[...]

Khóa / Mô-đun / Chế độ

in đậm

Nút menu / trên màn hình

[chữ in nghiêng]

Trường được điền vào

1122.33XX

Số đơn đặt hàng với các biến thể khác nhau (XX)

Chuyển hướng. 1: Ký hiệu và định dạng
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1
1.1.2.1

Giới thiệu
Cách sử dụng các hướng dẫn vận hành này

Quy trình vô trùng

Chữ "S" trong đồ họa xác định một hành động được thực hiện

ra bởi người dùng mà phải được thực thi theo
điều kiện vô trùng.

Hình 1:

Ví dụ cho việc ghi nhãn của một chuyên gia vô trùng
cess
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1

Giới thiệu
Cách sử dụng các hướng dẫn vận hành này

1.1.3

Định nghĩa

1.1.3.1

Thiết kế ghi chú an toàn

Bộ mô tả

Tượng hình

SỰ NGUY HIỂM!

Chữ
Xác định mối nguy hiểm tức thì cho mọi người, có thể
dẫn đến tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng.

CẢNH BÁO!

Xác định mối nguy hiểm tiềm tàng cho người hoặc tài sản,
có thể dẫn đến thiệt hại về sức khỏe hoặc tuổi đập tài sản nghiêm
trọng.

THẬN TRỌNG!

Xác định mối nguy hiểm tiềm tàng đối với tài sản, có thể ngăn
chặn thiệt hại về tài sản.

Chuyển hướng. 2:

1.1.3.2

Thiết kế ghi chú an toàn

Cấu trúc của ghi chú

Tượng hình

Bộ mô tả
GHI CHÚ

Chữ
Hỗ trợ bổ sung hoặc thông tin hữu ích khác
điều này không chỉ ra nguy cơ gây thương tích cho người hoặc
rủi ro thiệt hại tài sản được mô tả trong văn bản của
Ghi chú.

Chuyển hướng. 3:

1.1.3.3

Cấu trúc của ghi chú

Định nghĩa tải trọng tối đa cho phép
Tải trọng tối đa cho phép được tính bằng cách sử dụng tải trọng tỷ lệ với trọng lượng của
bệnh nhân, cộng với tải trọng bổ sung do các phụ kiện đường ray bên cạnh, các phụ kiện được gắn và / hoặc HOẶC

nhân viên.
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1
1,2

Giới thiệu
Các ký hiệu đồ họa được sử dụng

Các ký hiệu đồ họa được sử dụng
Các ký hiệu được gắn trên sản phẩm, tấm loại và bao bì.
Ký hiệu

Ghi nhãn
Ghi nhãn các sản phẩm được phát triển và tiếp thị phù hợp với
Các quy định của pháp luật Châu Âu.

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Ký hiệu "Tên và địa chỉ của nhà sản xuất". Ngày sản xuất có thể được kết hợp
với ký hiệu này.

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Số sê-ri".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Ký hiệu cho "Số danh mục / số sản phẩm".

Biểu tượng cho việc ghi nhãn các thiết bị y tế

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Cửa hàng được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời".

Ghi nhãn phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60601-1.
Biểu tượng cho "Làm theo Hướng dẫn sử dụng".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Ký hiệu für "Tham khảo hướng dẫn sử dụng".

Chuyển hướng. 4: Biểu tượng
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Giới thiệu
Các ký hiệu đồ họa được sử dụng

Ký hiệu

1

Ghi nhãn
Biểu tượng cho “Không khử trùng bằng hơi nước”.

Biểu tượng cho "Giữ khô".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Latex-free".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Ghi nhãn vật liệu đóng gói.
Biểu tượng cho "Giữ khô".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Dễ vỡ! Xử lý cẩn thận".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 7000.
Biểu tượng cho "Top".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Giới hạn nhiệt độ".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Giới hạn độ ẩm".

Ghi nhãn theo tiêu chuẩn ISO 15223-1.
Biểu tượng cho "Giới hạn áp suất khí quyển".

Chuyển hướng. 4: Biểu tượng
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1
1,3
1.3.1

Giới thiệu
Thải bỏ

Thải bỏ
Sản phẩm cũ
Arthrex sẽ thu hồi những sản phẩm đã qua sử dụng hoặc những sản phẩm không còn phục vụ. Để biết thêm thông
tin, vui lòng liên hệ với đại diện Arthrex cá nhân của bạn.
Các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc các bộ phận của chúng có thể bị nhiễm bẩn. Để ngăn ngừa nhiễm trùng tiềm ẩn,
sản phẩm phải được làm sạch và khử trùng trước khi trả lại / tiêu hủy.
Các quy định quốc gia và quy định về xử lý phải được tuân thủ đối với tất cả các biện pháp xử lý.

1.3.2

Bao bì
Vật liệu đóng gói được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường và có thể được xử lý
thông qua chất thải sinh hoạt phù hợp với yêu cầu quốc gia.

1.3.3

Sản phẩm dùng một lần
Các sản phẩm dùng một lần phải được xử lý và thải bỏ theo quy định của quốc gia.
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Tổng quan

1,4

1

Tổng quan

1.4.1 TRIMANO FORTIS (AR-1740)
3

4

2

1

5

Hình 2: TRIMANO FORTIS
1 TRIMANO FORTIS

4 Nút phát hành

2 Phát hành tay cầm

5 kẹp

3 điểm gắn pin
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1
1.4.2

Giới thiệu
Tổng quan

Phụ kiện cho TRIMANO FORTIS
Phụ kiện không được cung cấp và phải được đặt hàng riêng. Vui lòng quan sát hoạt động trong thanh chống của các phụ kiện!

4
2

1

3

Hình 3:

Phụ kiện cho TRIMANO FORTIS

1 Bộ chuyển đổi TRIMANO FORTIS (AR-1741)

3 Bộ định vị cổ tay TRIMANO (AR-1647)

2 giá đỡ đầu máy ảnh TRIMANO Synergy UHD4

4 tấm lót TRIMANO cho Bộ định vị cổ tay hoặc giá đỡ đầu

(AR-3210-0011) / Giá đỡ đầu máy ảnh TRIMANO

máy ảnh (AR-1648)

Synergy (AR-3210-0010)
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Giới thiệu
Tổng quan

1.4.3

Bộ vô trùng / Màn vô trùng

1.4.3.1

Bộ / màn vô trùng cho vai

1

1

3
2

Hình 4:

Bộ ghế bãi biển Arthrex TRIMANO (AR-1644)

1 tấm lót TRIMANO

3 Phần kê tay dùng một lần

2 dây đeo dài

1.4.3.2

Bộ / màn vô trùng cho khuỷu tay

1

2

Hình 5:

Bộ khuỷu tay Arthrex TRIMANO (AR-1646)

1 phần còn lại khuỷu tay dùng một lần

AR-1740
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1
1,5
1.5.1

Giới thiệu
Những yêu cầu cơ bản

Những yêu cầu cơ bản
Sử dụng phù hợp với mục đích đã định
Sản phẩm này là một thiết bị y tế.
Sản phẩm được thiết kế chỉ dành cho mục đích y học cho con người.
Bệnh nhân chỉ có thể được đặt và định vị dưới sự giám sát y tế.
Phụ kiện
Phụ kiện hoặc kết hợp các phụ kiện chỉ có thể được sử dụng khi và khi được chỉ định trong những điều này trong
thanh chống để sử dụng.
Các phụ kiện, tổ hợp phụ kiện hoặc vật tư tiêu hao khác chỉ có thể được sử dụng nếu chúng được ký xác nhận cụ
thể cho mục đích sử dụng được đề cập và sẽ không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất hoạt động hoặc các yêu cầu an toàn.

1.5.2

Các tiêu chuẩn áp dụng
Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn và hiệu suất phù hợp với địa phương
thông số kỹ thuật pháp lý áp dụng cho các thiết bị y tế.

1.5.3

Chủ đích
Tay đỡ TRIMANO FORTIS 3D (AR-1740 / 1002.30R0) được thiết kế để gắn các phụ kiện hệ thống TRIMANO cụ thể nhằm
mục đích đặt và định vị bệnh nhân
cánh tay / chân của bệnh nhân / bàn tay của bệnh nhân hoặc với mục đích gắn các sản phẩm khác ngay trước đó
để, trong và sau khi can thiệp phẫu thuật, cũng như để khám và điều trị.
TRIMANO FORTIS được trang bị sáu khớp xoay cho phép điều chỉnh bằng
nhiều loại linh hoạt. Vị trí đặt của TRIMANO FORTIS có thể nhanh chóng được bảo đảm và
được phát hành theo cách thủ công bằng cách sử dụng một phần tử điều khiển. Chỉ những vỏ bọc vô trùng đã được Maquet phê duyệt mới có thể được
đã sử dụng.

Tải trọng tối đa có thể đặt lên sản phẩm là 21 kg. Điều này tương ứng với trọng lượng cánh tay tương ứng của
một bệnh nhân 250 kg. Hơn nữa, điều này tương ứng với trọng lượng chân cân đối
của một bệnh nhân nặng 180kg.

Sản phẩm chỉ có thể được vận hành bởi nhân viên được đào tạo về y tế trong môi trường HOẶC.
Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác với mô tả ở trên được coi là không phù hợp với mục đích sử dụng.
Trong phần sau, TRIMANO FORTIS được gọi đơn giản là TRIMANO.
Sản phẩm có thể không được sử dụng cho các mục đích sau đây hoặc trong các điều kiện sau:
• Đối với các ứng dụng cho hệ thần kinh trung ương
• Đối với ứng dụng tim trực tiếp
• Đối với các ứng dụng cho người đứng đầu

1.5.4

Gắn điểm
Trên số sê-ri 1858, tay đỡ TRIMANO FORTIS 3D có thể được gắn vào tất cả các bên
Các thanh ray bên maquet cũng như tất cả các thanh ray bên với các thông số kỹ thuật sau:
• EU: 10 × 25 mm
• Mỹ: 9,54 × 28,6 mm
• Vương quốc Anh: 6,35 × 31,75 mm
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Giới thiệu
Những yêu cầu cơ bản

• Thụy Sĩ: 10 × 32 mm
• Úc: 6,35 × 38,1 mm
• Nhật Bản: 9 × 32 mm

1.5.5

Các biến thể

Sản phẩm có sẵn trong các phiên bản sau:
• AR-1740 / 1002.30R0
Cánh tay hỗ trợ Arthrex TRIMANO FORTIS 3D

1.5.6

Tính năng sản phẩm

1.5.6.1

Các đặc điểm hiệu suất chính
Sản phẩm tương ứng với IEC 60601-1 và các tiêu chuẩn phụ của nó với các đặc điểm chính sau đây cho mỗi
hình thức:
• Đặt bệnh nhân (hoặc các bộ phận cơ thể của bệnh nhân) mà không có chuyển động không mong muốn trong trường hợp
một lỗi ban đầu.

1.5.6.2

Vật liệu không có mủ
Tất cả các vật liệu đã sử dụng (ví dụ như vật liệu làm miếng đệm và dây đai) đều không có mủ.

1.5.7

Sự kiện có thể báo cáo
Mọi sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm này phải được báo cáo cho MAQUET GmbH và nếu cần thiết,
cho cơ quan có thẩm quyền địa phương.
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Ghi chú an toàn
Lưu ý chung về an toàn

2

Ghi chú an toàn

2.1

Lưu ý chung về an toàn
SỰ NGUY HIỂM!
Có khả năng gây tử vong!

Rủi ro do sửa đổi trái phép.
Không được phép sửa đổi sản phẩm.
SỰ NGUY HIỂM!
Có khả năng gây tử vong!

Nguy hiểm do xử lý không đúng cách.
Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng cho bảng HOẶC.
SỰ NGUY HIỂM!
Có khả năng gây tử vong!

Nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sống của bệnh nhân do đặt sai vị trí.
Đặt bệnh nhân một cách chính xác và theo dõi thường xuyên.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Định vị bệnh nhân không đúng cách có thể gây tổn hại đến sức khỏe (ví dụ: chứng suy nhược cơ thể).

Đặt bệnh nhân một cách chính xác và theo dõi liên tục.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Sản phẩm bị lỗi hoặc bị lỗi có thể dẫn đến thương tích. •
Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra trình tự làm việc thích hợp và trạng thái hoạt động đầy đủ của
sản phẩm.
• Ngừng sử dụng các sản phẩm bị lỗi hoặc bị lỗi.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Nếu sản phẩm được gắn vào bảng HOẶC của các nhà sản xuất khác, sẽ có nguy cơ bị lật hoặc vỡ
vật liệu nếu không tuân thủ các thông số kỹ thuật liên quan đến giao diện thanh ray bên.

Luôn tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đối với bảng HOẶC.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Khi điều chỉnh và di chuyển bàn OR, thiết bị vận chuyển, mặt bàn hoặc các phụ kiện, cũng như
khi tiến hành di chuyển mặt bàn, có thể xảy ra va chạm giữa bệnh nhân và các sản phẩm hoặc bộ
phận riêng lẻ hướng xuống dưới.

Trong quá trình điều chỉnh, hãy liên tục quan sát bảng OR, bộ vận chuyển, đầu bảng và các
vị trí ac và tránh va chạm. Đảm bảo rằng ống, cáp và màn không bị kẹt.
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CẢNH BÁO!
Nguy cơ bỏng!
Việc sử dụng các thiết bị tần số cao, máy khử rung tim và màn hình máy khử rung tim
khiến bệnh nhân có nguy cơ bỏng do tiếp xúc với các thành phần kim loại
trong sản phẩm hoặc phụ kiện và / hoặc do nằm trên màn ướt hoặc
đệm dẫn điện.
Tránh bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa bệnh nhân và các thành phần kim loại; không bao giờ sử dụng ẩm ướt hoặc

màn phẫu thuật ướt.
Hãy tuyệt đối đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất!
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Sản phẩm / phụ kiện không được gắn đúng cách có thể lỏng lẻo và gây thương tích.
Đảm bảo rằng các sản phẩm / phụ kiện được lắp đúng cách và
các phần tử (vít tay cầm, chốt bắt, đòn bẩy, v.v.) được đóng và siết chặt,
cũng đảm bảo rằng các bộ phận chuyển động được bảo đảm một cách chính xác.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Nếu các phần tử khóa (đòn bẩy lệch tâm, vít điều khiển, ổ khóa, v.v.) được mở,
sản phẩm / phụ kiện có thể được di chuyển.

Trước khi mở các bộ phận khóa, hãy giữ chắc các mục riêng lẻ. Sau mỗi
quy trình điều chỉnh, đảm bảo rằng tất cả các phần tử khóa được đóng lại.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Khi điều chỉnh, di chuyển hoặc cất giữ bàn HOẶC / mặt bàn, nhân viên, tấm lót và các
phụ kiện sẽ tiếp xúc với các nguy cơ bị kẹp và cắt, từng phần ở khu vực xung quanh các
khớp ở phần tựa đầu, tấm lưng và chân.
Luôn đảm bảo rằng không ai có thể bị kẹp hoặc cắt hoặc bị ép theo bất kỳ cách nào
khác và các phụ kiện không va chạm với bất kỳ vật dụng nào gần đó.

2,2

Lưu ý an toàn cho sản phẩm
CẢNH BÁO!
Nguy cơ bị thương do hỏng hóc vật liệu!
Tải trọng tối đa có thể đặt lên sản phẩm là 21 kg.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do quá tải!
Tải trọng cho phép của sản phẩm phụ thuộc vào sự kết hợp của các bộ truy cập được sử
dụng.
Sản phẩm có tải trọng cho phép thấp nhất sẽ xác định tải trọng tối đa trong
nếu nó được kết hợp với các phụ kiện khác.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng phụ kiện để biết tải trọng cho phép.
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Lưu ý an toàn cho sản phẩm

SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nổ!
Sản phẩm không có tính năng chống cháy nổ và không thích hợp để sử dụng trong các khu vực AP-M dễ
xảy ra cháy nổ. Khi sử dụng chất khử trùng có chứa cồn, chất tẩy rửa hoặc hỗn hợp gây mê dễ cháy
được trộn với không khí, oxy hoặc nitơ oxit, có thể xảy ra nổ.

Nếu sản phẩm được sử dụng trong khu vực AP-M, không sử dụng chất khử trùng có chứa cồn, chất
làm sạch hoặc hỗn hợp gây mê dễ cháy được trộn với không khí, oxy hoặc nitơ oxit.

SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!
Nếu bao bì của bộ bộ phận vô trùng bị hư hỏng, bộ đó sẽ không được phép sử dụng nữa.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Nếu bệnh nhân không được cố định, đặc biệt là khi điều chỉnh / di chuyển, bệnh nhân và / hoặc tứ
chi của họ có thể trượt một cách mất kiểm soát.
Luôn cố định bệnh nhân bằng các dụng cụ hỗ trợ thích hợp (ví dụ như dây đai) và duy trì quan sát
liên tục.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Bất cứ khi nào sản phẩm được lắp và điều chỉnh, sẽ có nguy cơ bị kẹp và cắt cho nhân viên, bệnh
nhân và các phụ kiện.
Luôn đảm bảo rằng không ai có thể bị kẹp hoặc cắt hoặc bị ép theo bất kỳ cách nào khác và các
phụ kiện không va chạm với bất kỳ vật dụng nào gần đó.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Các phần tử cố định bị lỏng hoặc lỏng lẻo có thể gây ra thương tích.
Khi lắp và sau mỗi lần điều chỉnh, hãy vặn chặt tất cả các bộ phận khóa (vít tay cầm, ổ khóa,
đòn bẩy, v.v.) của sản phẩm.
Kiểm tra chỗ ngồi chắc chắn của các bộ phận khóa.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ lật bảng HOẶC!
Sản phẩm ảnh hưởng đến trọng tâm của bàn điều hành di động và cột di động / có thể điều khiển
độc lập của hệ thống bàn điều hành.
Khi định vị bệnh nhân, tuân theo hướng dẫn sử dụng của bàn mổ được sử dụng.

THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!

Các khớp nối của TRIMANO có thể không được bôi trơn hoặc bôi dầu. Nó có thể dẫn đến thiệt hại
không thể tưởng tượng đối với hoạt động của thiết bị.
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THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Nhiệt độ cao, độ ẩm và độ ẩm có thể làm hỏng sản phẩm.
Bảo vệ sản phẩm khỏi độ ẩm và độ ẩm, chỉ làm sạch bằng cách lau khử trùng.
Không để gần bộ tản nhiệt và bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời cao.
THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Sản phẩm chỉ có thể được sử dụng với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho tư thế này.
Không gắn bất kỳ phụ kiện nào khác vào sản phẩm.

2.3

Lưu ý an toàn liên quan đến việc sử dụng các phụ kiện
SỰ NGUY HIỂM!
Có khả năng gây tử vong!

Bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm do sử dụng sai cách.
Làm theo hướng dẫn sử dụng cho tất cả các phụ kiện.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Các phụ kiện không được chấp thuận cho sản phẩm này và các phụ kiện của các nhà sản xuất
manu khác có thể gây ra thương tích.
Chỉ sử dụng các phụ kiện đã được phê duyệt để sử dụng với sản phẩm.
Phụ kiện do các nhà sản xuất khác sản xuất chỉ có thể được sử dụng sau khi có văn bản
sự cho phép.
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Gắn

Vị trí lắp đặt / vị trí trung lập

3

Gắn

3.1

Vị trí lắp đặt / vị trí trung lập
1 vị trí lắp
Vị trí lắp / tháo TRIM
ANO
2 Vị trí trung tính
Vị trí để gắn vỏ Điều chỉnh
TRIMANO [8 Trang 26].

2

1

Hình 6:

3.2

Vị trí lắp đặt / vị trí trung lập

Gắn TRIMANO vào bảng HOẶC
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do va chạm!
Đặt TRIMANO được gắn gần cơ thể khi vận chuyển bệnh nhân đã định vị.

THẬN TRỌNG!

Thiệt hại tài sản!
Kẹp của TRIMANO có thể bị hỏng khi tháo nắp bệnh nhân.
Không gắn TRIMANO vào vỏ bọc bệnh nhân. Gắn TRIMANO trực tiếp vào thanh ray bên của
bảng OR.

GHI CHÚ

Đối với các ứng dụng trên cánh tay và vai, hãy gắn TRIMANO ở vùng lân cận của
tấm ghế giữa hông và đầu gối.
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Gắn
Gắn / tháo bộ chuyển đổi TRIMANO với vỏ bọc vô trùng

1. Đặt TRIMANO vào vị trí lắp.
2. Vặn hoàn toàn vít cố định 1 của kẹp 2 .

2

3. Đặt kẹp vào thanh ray bên.
Ø Vít cố định hướng lên trên.
1

4. Vặn chặt vít cố định.
Ø TRIMANO được điều chỉnh sang một bên
đường ray của bảng OR.
5. Kiểm tra chỗ ngồi thích hợp.

Hình 7:

3,3

Gắn TRIMANO

Gắn / tháo bộ chuyển đổi TRIMANO với vỏ bọc vô trùng
SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!

Không sử dụng vỏ bọc vô trùng nếu bao bì / vỏ bọc vô trùng đã bị hư hỏng hoặc quá
hạn sử dụng.
SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!

Chỉ dán các dải dính của vỏ bọc vô trùng vào bộ chuyển đổi TRIMANO đã được làm
sạch, tiệt trùng và sấy khô.
Chú ý để đảm bảo rằng không có lực căng nào tác động lên các đường nối của vỏ bọc
vô trùng và vỏ bọc được định vị lỏng lẻo xung quanh TRIMANO.
GHI CHÚ
Sau khi gắn vỏ bọc vô trùng, hãy kiểm tra vỏ bọc hoàn chỉnh và vô trùng của những khu vực
không được vô trùng.

Màn vô trùng được gắn vào bộ chuyển đổi TRIMANO (AR-1741). Nó thích hợp để che vô trùng cho cánh
tay đỡ TRIMANO và cũng hoạt động như một biện pháp bảo vệ khỏi chất lỏng xâm nhập. Vì lý do này,
hãy bảo vệ cánh tay đỡ TRIMANO bằng cách sử dụng tấm màn vô trùng ngay cả đối với các loại dụng cụ
không được khử trùng. Màn vô trùng (AR-1648) được sử dụng làm ví dụ để mô tả cách lắp màn vô trùng.
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Gắn
Gắn / tháo bộ chuyển đổi TRIMANO với vỏ bọc vô trùng

Tách mặt đóng 1. Tách mặt kín
1 của vỏ bọc vô trùng tại các lỗ thủng 2 .

1

2

Hình 8:

Tách mặt đóng

Dán vỏ bọc vô trùng vào bộ chuyển đổi TRIMANO
1. Lắp bộ chuyển đổi TRIMANO 1 vào trong vỏ
bọc vô trùng. Khi căn chỉnh bộ điều hợp TRIM
ANO, hãy đảm bảo rằng mũi tên chỉ hướng
trên bộ điều hợp TRIMANO hướng xuống.

3

2

2. Dùng băng dính 2 băng phần đầu tiên của

4
1

vỏ bọc vô trùng vào vùng chính giữa 3
của apter quảng cáo TRIMANO .
Ø Các nút tháo 4 có thể không được
băng dính che phủ.
Ø Băng dính hoàn toàn bao bọc
Bộ chuyển đổi TRIMANO.

Hình 9:

Gắn vỏ bọc vô trùng vào TRIM
Bộ chuyển đổi ANO
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3

Gắn
Gắn / tháo bộ chuyển đổi TRIMANO với vỏ bọc vô trùng

Lắp bộ chuyển đổi TRIMANO 1. Lắp bộ
1

2

chuyển đổi TRIMANO 1 vào chân 3 của tay giữ TRIMANO
A theo hướng mũi tên 2 và xoay B.

Đảm bảo rằng vỏ bọc vô trùng không bị

mắc kẹt.

3

Ø Thiết bị khóa hoạt động bằng một tiếng
lách cách.
Ø Cả hai nút nhả đều nhô ra ít nhất
2 mm.
Ø Bộ chuyển đổi TRIMANO được điều chỉnh phù
hợp với tay đỡ TRIMANO.
2. Kiểm tra chỗ ngồi thích hợp.

Hình 10: Gắn bộ chuyển đổi TRIMANO

Phù hợp với vỏ bọc vô trùng
Hành động này không được thực hiện trong điều kiện vô
trùng!

Điều kiện tiên
1

quyết: • TRIMANO ở vị trí trung lập (trong
điều kiện mở rộng).
1. Giữ vỏ bọc vô trùng 1 theo chỉ định
đóng dấu 2 và trượt hoàn toàn trên TRIMANO cho

2

đến khi nó chạm đến thanh ray bên.
Ø TRIMANO được bảo vệ khỏi phun
nước.
2. Đảm bảo rằng khu vực không vô trùng là com

được bao phủ bởi lớp vỏ vô trùng.
Đậy đầu không vô trùng của vô trùng
Hình 11:
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vỏ bọc trên đường ray bên một cách vô trùng.
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4

Tháo rời
Tháo bộ điều hợp TRIMANO khỏi tay đỡ TRIMANO

4

Tháo rời

4.1

Tháo bộ điều hợp TRIMANO khỏi hỗ trợ TRIMANO
cánh tay

Hành động này không được thực hiện trong điều kiện vô
trùng!

Điều kiện tiên
quyết: • Tấm màn vô trùng đã được loại bỏ.
Tháo bộ điều hợp TRIMANO
1. Nhấn hai nút nhả bên dưới 1 của
1

đồng thời bộ chuyển đổi TRIMANO.

1

Ø Bộ điều hợp TRIMANO đã được mở khóa.
2. Tháo TRIMANO khỏi tay đỡ TRIM ANO.

Hình 12: Tháo bộ điều hợp TRIMANO

4.2

Tách TRIMANO
Tháo TRIMANO 1. Đặt
TRIMANO vào vị trí lắp.
2

2. Vặn hoàn toàn vít cố định 1 của kẹp 2 .

3. Tháo TRIMANO khỏi thanh ray bên.
1

Hình 13: Tách TRIMANO
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Chung

5

Vận hành và sử dụng

5.1

Chung

5

SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!
Mọi ứng dụng đều yêu cầu một tấm lót đặc biệt. Màn là loại dùng một lần.
Các ứng dụng chỉ được phê duyệt với các màn dự định!
CẢNH BÁO!
Nguy cơ nhiễm trùng!
Nếu hệ thống TRIMANO được sử dụng ở các khu vực có yêu cầu vệ sinh khác nhau,
có nguy cơ lây nhiễm.
Đảm bảo rằng hệ thống TRIMANO luôn ở trong khu vực vô trùng khi nó được sử dụng.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do quá tải!
Tải trọng cho phép của sản phẩm phụ thuộc vào sự kết hợp của các bộ truy cập được sử dụng.

Sản phẩm có tải trọng cho phép thấp nhất sẽ xác định tải trọng tối đa trong
nếu nó được kết hợp với các phụ kiện khác.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng phụ kiện để biết tải trọng cho phép.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Các phần tử cố định bị lỏng hoặc lỏng lẻo có thể gây ra thương tích.
Khi lắp và sau mỗi lần điều chỉnh, hãy siết chặt tất cả các phần tử khóa
(tay nắm vít, ổ khóa, đòn bẩy, v.v.) của sản phẩm.
Kiểm tra chỗ ngồi chắc chắn của các bộ phận khóa.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do va chạm!
Đặt TRIMANO được gắn gần với cơ thể khi vận chuyển một vị trí
bệnh nhân.

THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Không để sản phẩm chịu tác động và rung động lớn, sản phẩm không được xác định đối với tải
trọng xung động.
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5

Vận hành và sử dụng
Điều chỉnh TRIMANO

THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Tấm che vô trùng cho cánh tay đỡ TRIMANO cũng hoạt động như một lớp bảo vệ khỏi sự xâm
nhập của chất lỏng. Vì lý do này, hãy bảo vệ TRIMANO bằng cách sử dụng màn vô trùng
ngay cả đối với các ứng dụng không vô trùng.
Luôn che TRIMANO bằng một tấm màn vô trùng.
THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Không có lực bổ sung nào, ví dụ như do dựa vào hoặc sử dụng làm giá đỡ, có thể tác
động lên TRIMANO và các phụ kiện gắn trên đó.

5.2

Điều chỉnh TRIMANO
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do chuyển động không chủ ý xuống dưới!
Nếu tay cầm nhả được hoàn tác, các kẹp ở khớp quay sẽ được nhả ra và TRIMANO có thể
được di chuyển. Do trọng lượng tịnh của nó và tải trọng của bệnh nhân, nó sẽ xoay xuống
dưới.
Trước khi nhấn tay cầm nhả, hãy giữ TRIMANO một cách chắc chắn. Sau mỗi quy trình
điều chỉnh, hãy đảm bảo rằng tay cầm nhả của TRIMANO được khóa chính xác và không có
vật lạ nào bị mắc kẹt bên trong.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Việc định vị và cố định bộ phận cơ thể được định vị phải được thực hiện hết sức cẩn
thận. Sau đó kiểm tra vị trí chính xác và cố định.
THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Tay cầm nhả có thể bị kẹt nếu có vật lạ khi đẩy vào.

Khi đóng tay cầm tháo ra, đảm bảo rằng không có vật lạ (ví dụ như màn, găng tay
vô trùng) bị kẹt lại.
THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Khi điều chỉnh TRIMANO, nếu tay cầm nhả không được đẩy hết mức, TRIMANO có thể bị hỏng.

Để điều chỉnh TRIMANO, hãy đẩy tay cầm nhả ra xa hết mức.
GHI CHÚ
Luôn nhấn tay cầm nhả bằng quả bóng của bàn tay để vị trí đặt của TRIMANO không vô tình
bị thay đổi nếu tay cầm nhả được thả ra trước khi nó bị khóa.

TRIMANO có sáu khớp xoay cho phép nó được điều chỉnh và cố định ở nhiều vị trí khác nhau.
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Vận hành và sử dụng
Điều chỉnh TRIMANO

1. Giảm tải trên TRIMANO trong một
hướng lên trên.

1

Ø Có thể mở khóa dễ dàng.
Ø Sau khi phát hành, TRIMANO không bị rơi
trở lại ngoài ý muốn.
2. Giữ TRIMANO 1 , đẩy bản phát hành
xử lý 2 với quả bóng của bàn tay và
tổ chức.

2

Ø Các thiết bị khóa của khớp xoay
được phát hành.

3. Xoay TRIMANO đến vị trí cần thiết
sự.
4. Nhả tay cầm phát hành.

Hình 14: Điều chỉnh TRIMANO

Ø Các khớp xoay của TRIMANO là
bị khóa.

Ø TRIMANO được khóa ở vị trí cần thiết.
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6

Sự chuẩn bị
Thông tin chung

6

Sự chuẩn bị
Sản phẩm phải được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần sử dụng. Sản phẩm có thể được xóa xuống

khử trùng nó.
Sản phẩm có thể được phân loại là thiết bị y tế không quan trọng nếu không có yêu cầu tái xử lý gia tăng.

6.1

Thông tin chung

SỰ NGUY HIỂM!
Rủi ro do sử dụng sai chất tẩy rửa và chất khử trùng!
• Toàn bộ quá trình làm sạch chỉ có thể được hoàn thành bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn.
• Để biết thông tin về nồng độ, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và sấy khô,
tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa và chất khử trùng.
• Tuân thủ các quy định hiện hành của quốc gia và quốc tế về vệ sinh trong khu y tế
trường ical.

• Tuân thủ các quy định về dọn dẹp và vệ sinh của bệnh viện.
SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!
Các chất còn sót lại trên sản phẩm (ví dụ như máu, dịch tiết, v.v.) có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ổ
đĩa thích hợp.

• Loại bỏ các tạp chất thô khỏi sản phẩm ngay lập tức bằng chất không cố định phù hợp
các đại lý.

• Điều chỉnh chất làm sạch thành chất khử trùng (sử dụng chất kết hợp nếu cần
cessary) để tránh các tương tác.
SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nhiễm trùng!
Sản phẩm có thể bị nhiễm bẩn.
• Luôn đeo găng tay khi làm sạch / khử trùng.
•

Nếu cần, hãy thực hiện các biện pháp bảo vệ khác.

SỰ NGUY HIỂM!
Nguy cơ nổ!
Các tác nhân có chứa cồn có thể tạo thành hỗn hợp hơi nổ và bốc cháy
nơi thiết bị tần số cao đang được sử dụng. Các chất tẩy rửa và khử trùng phải được làm khô
trước khi sử dụng.
Đảm bảo rằng không có dư lượng cồn trên sản phẩm khi sử dụng tần suất cao
sử dụng.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương!

Nếu sử dụng các chất tẩy rửa và chất khử trùng không phù hợp, tính năng chống tĩnh điện và độ dẫn
điện của sản phẩm có thể bị mất.

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất khử trùng của các nhóm hoạt chất được chỉ định.
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Sự chuẩn bị
Thông tin chung

THẬN TRỌNG!
Làm sạch và khử trùng không đúng cách có thể gây hư hỏng tài sản! •
Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về nồng độ của chất làm sạch và chất khử trùng
• Thực hiện kiểm tra chức năng và bằng mắt sau mỗi lần làm sạch và khử trùng

quá trình.

THẬN TRỌNG!
Vệ sinh không đúng cách có thể gây hư hỏng tài sản!
Để tránh làm hỏng tay đỡ TRIMANO do chuẩn bị không đúng cách, hãy tuân thủ các điểm
sau: • Chất làm sạch không được ăn sâu vào các mối nối hoặc vết nứt. • Không bao
giờ sử dụng thiết bị làm sạch áp suất cao • Không nhúng TRIMANO vào chất lỏng để
làm sạch • Không để TRIMANO nhỏ giọt ướt để làm sạch, mà hãy lau sạch khi

ẩm ướt.

6.1.1

Không chuẩn bị máy móc

THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản!
Không sử dụng bất kỳ quy trình làm sạch hoặc khử trùng cơ học nào.

6.1.2

Không khử trùng

THẬN TRỌNG!
Thiệt hại tài sản do triệt sản!
Không tiệt trùng sản phẩm.
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6.2
6.2.1

Sự chuẩn bị
Chất làm sạch và chất khử trùng

Chất tẩy rửa và chất khử trùng
Chất làm sạch thích hợp
Các chất làm sạch phải tương thích với các chất khử trùng được sử dụng. Việc sử dụng các tác nhân cố định trong

nên tránh quá trình làm sạch như rượu hoặc aldehyde.
Có thể sử dụng chất tẩy rửa có các đặc tính sau:
• Hơi kiềm
• Chất hoạt động bề mặt và phốt phát làm thành phần làm sạch tích cực

6.2.2

Chất khử trùng thích hợp

Chỉ sử dụng các chất khử trùng bề mặt với các thành phần hoạt tính sau để khử trùng thủ công:
Nhóm thành phần

Thành phần hoạt tính

Anđehit

2-etyl-1-hexanal, fomanđehit, glutardialdehyde, glyoxal, o
phthaldialdehyde, succinaldehyde

Các dẫn xuất của guanidine

Alkyl-biguanide, chlorhexidine-digluconate, cocospropylene-diam
trong guanidinium diacetate, oliogomeric biguanide, polyhexamethyl
xổ biguanide hydrochloride (oligo-diimino imiodo-carbonyl imino
hexamethylene, polyhexanide)

Amoni bậc bốn
Các hợp chất

Alkyl-didecyl-polyoxetyl amoni propionat, ankyl-đimetyl-al kylbenzyl
amoni clorua, ankyl-đimetyl-etyl amoni
clorua, alkyl-đimetyl-etylbenzyl amoni clorua, benza lkonium
propionat, benzalkonium clorua (alkyl-đimetyl-benzyl
amoni clorua, coco-đimetyl-benzyl amoni clorua,
lauryl-đimetyl-benzyl amoni clorua, myristyl-dimetyl-ben zyl amoni
clorua), benzyl-di hydroxyetyl-coco-alkyl amoni clorua, dialkylđimetyl am monium clorua (didecyl-đimetyl amoni clorua), didecyl
metyl-oxyetyl amoni propionat, mecetronium-ethyl sulfat,
metyl-benzen clorua, n-octyl-đimetyl-benzyl amoni
clorua

Chuyển hướng. 5:
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Sự chuẩn bị
Chất tẩy rửa và chất khử trùng

6.2.3

Sản phẩm / chất không sử dụng được
Các sản phẩm / chất sau đây không được sử dụng để làm sạch và khử trùng: • Các
tác nhân chứa cồn (ví dụ như chất khử trùng tay và da) • Halogenides (ví dụ như
florua, clorua, bromua, iotua) • Các hợp chất khử halogen (ví dụ: flo, clo, brom,
iot ) • Các sản phẩm làm xước bề mặt (ví dụ: chất tẩy rửa, bàn chải sắt, len thép,
bọt biển làm sạch có chứa sắt) • Dung môi thương mại tiêu chuẩn (ví dụ như benzen, chất pha
loãng) • Nước có chứa các hạt sắt • Sản phẩm có chứa axit (ví dụ: axit clohydric) • Nước
muối các giải pháp
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Sự chuẩn bị
Chuẩn bị thủ công

6,3

Chuẩn bị thủ công

6.3.1

Làm sạch trước
Trong trường hợp bị bẩn nhiều, nên làm sạch trước sản phẩm bằng các chất không cố định.
Các hành động sau đây phải được thực hiện theo yêu cầu:
1. Loại bỏ bụi bẩn bằng chất tẩy rửa có tính kiềm nhẹ và một miếng vải mềm, không xơ.

2. Vệ sinh kỹ sản phẩm bằng vải mềm, không xơ, được làm ẩm bằng nước tinh khiết.

6.3.2

Khử trùng
1. Lựa chọn chất khử trùng phù hợp theo các thông số kỹ thuật.
2. Sử dụng nồng độ do nhà sản xuất chất khử trùng quy định để khử trùng thích hợp.
3. Lau kỹ sản phẩm bằng một miếng vải mềm, không xơ, được làm ẩm bằng dung dịch khử trùng.
4. Đảm bảo rằng sản phẩm không có tạp chất.

6.3.3

Làm khô
Khử trùng sau khi lau không cần làm khô, vì chất khử trùng dư thừa sẽ bay hơi.
1. Tuân thủ thời gian làm khô do nhà sản xuất chất khử trùng quy định.

6.3.4

Kiểm tra
1. Tiến hành kiểm tra trực quan và chức năng.
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6

Sự chuẩn bị
Chuẩn bị thủ công

6.3.5

Tháo tay cầm để làm sạch và khử trùng Có thể tháo tay cầm để làm sạch / khử trùng.

GHI CHÚ

Nếu được lắp không chính xác, các khớp nối của TRIMANO không thể được tháo ra
bằng cách nhấn vào tay cầm. Trong trường hợp này, hãy tháo chốt nhả và gắn lại.

Tháo tay cầm để làm sạch và khử trùng

1. Đẩy chốt khóa 1 ra khỏi lỗ đã khoan bằng vật mỏng,
chẳng hạn như ống khoét

trải ra.
Ø Nút nhả 2 được mở khóa.
2. Loại bỏ nút phát hành khỏi

1

cho thuê tay cầm.
3. Làm sạch và khử trùng tay cầm phát hành và

3

cái nút.

2

Gắn tay cầm phát hành
1. Đặt nút nhả 2 trên lực
chuyển chốt 3 và đẩy vào tay cầm phát hành.

Hình 15: Tháo / lắp tay cầm phát hành

2. Đẩy chốt khóa 1 hoàn toàn vào mũi khoan
hố.
Ø Nút nhả được gắn chặt vào

cho thuê tay cầm.
3. Kiểm tra chỗ ngồi chắc chắn của nút nhả.
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7
7

Sự bảo trì

7.1

Kiểm tra trực quan và chức năng

Chuyển hướng. 6:
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7

Sự bảo trì
Lỗi và khắc phục sự cố

7.2

Lỗi và khắc phục sự cố
Kiểm tra ngoại hình

Hoạt động / Chỉnh lưu / Đo lường

TRIMANO không thể được mở khóa, hoặc

Điều kiện tiên
quyết: TRIMANO được gắn vào thanh ray bên.

các khớp của TRIMANO bị kẹt / bị chặn.

1. Tháo TRIMANO (nếu cần,
tháo phụ kiện).
2. Đẩy tay cầm nhả tăng lên

lực cho đến khi được nhấn hoàn toàn, nhấn giữ và

đồng thời lắc nhẹ TRIMANO để mở
Các khớp xương.

Chuyển hướng. 7:
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7

Sự bảo trì
Sự bảo trì

7.3

Sự bảo trì
Sản phẩm này không cần bảo trì. Sự hao mòn do sử dụng và tuổi tác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn liên quan

chức năng của sản phẩm.
Kiểm tra trạng thái của sản phẩm trước mỗi lần sử dụng.
Nếu các khiếm khuyết được phát hiện, sản phẩm có thể không được sử dụng nữa.

Ghi lại các khuyết tật và số kiểu được nêu chi tiết trên bảng loại và thông báo cho đại diện
Arth rex có liên quan. [8 Trang 36]

7.4

Sửa chữa
Một sản phẩm bị hỏng có thể không được sử dụng và bạn không được tự sửa chữa. Vui lòng có sẵn
thông tin tiếp theo cho đại diện Arthrex của bạn:
• Mô tả khiếm khuyết
• Số sản phẩm (xem bảng loại)
•
Nếu có: Số sê-ri (xem loại biển số)
• Năm xây dựng (xem bảng loại)
Đường dây nóng cho Đức +49 89 909005-0
Đường dây nóng cho các quốc gia khác có thể được tìm thấy tại www.arthrex.com.

7,5

Tiếp xúc
Bắc Mỹ

Tiếp xúc

Nam Mỹ

Châu Âu và khác
Quốc gia

Điện thoại

1-866-267-9138

001 954-447-6815

+49 89 9090005-0

001 954-447-6814

+49 89 9090005-2801

1-239-643-5553
bên ngoài -5603
1-239-591-6943

Số fax

Chuyển hướng. số 8:
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Loại tấm

7.6

7

Loại tấm
Vị trí của tấm loại 1 trên sản phẩm.

1

Hình 16: Loại tấm của tay đỡ TRIMANO
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số 8

Thông số kỹ thuâ

t

Điều kiện môi trường xung quanh

số 8

Thông số kỹ thuâ

t

GHI CHÚ
Đối với kích thước, phạm vi điều chỉnh và thông số kỹ thuật trọng lượng, có một dung sai
± 5%, nếu không có dung sai nào khác được quy định.

8.1

Điều kiện môi trường xung quanh
Nhiệt độ: Vận chuyển

-20 ° C đến + +50 ° C

Nhiệt độ: Bảo quản

-20 ° C đến +30 ° C

Nhiệt độ: Hoạt động

+10 ° C đến +40 ° C

Độ ẩm tương đối: Vận chuyển / bảo quản

10% đến 95%

Độ ẩm tương đối: Hoạt động

30% đến 75%
(không ngưng tụ)

8.2

8,3

Áp suất khí quyển: Vận chuyển / bảo quản

500 hPa đến 1060 hPa

Áp suất khí quyển: Hoạt động

700 hPa đến 1060 hPa

Kích thước với cánh tay đỡ ở mức mở rộng tối đa
Chiều dài

900 mm

Bề rộng

390 mm

Chiều cao

110 mm

Trọng lượng
Khối lượng tịnh

38/42

6,4 kg

AR-1740
IFU AR-1740 EN 04

Machine Translated by Google
Phụ kiện đã được phê duyệt
Cấu trúc bảng

9

9

Phụ kiện đã được phê duyệt
SỰ NGUY HIỂM!
Có khả năng gây tử vong!

Bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm do sử dụng sai cách.
Làm theo hướng dẫn sử dụng cho tất cả các phụ kiện.

CẢNH BÁO!
Nguy cơ chấn thương do quá tải!
Tải trọng cho phép của sản phẩm phụ thuộc vào sự kết hợp của các bộ truy cập được sử
dụng.
Sản phẩm có tải trọng cho phép thấp nhất sẽ xác định tải trọng tối đa trong
nếu nó được kết hợp với các phụ kiện khác.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng phụ kiện để biết tải trọng cho phép.

Chỉ các phụ kiện được liệt kê trong chương này mới có thể được lắp vào sản phẩm này.

9.1

Cấu trúc bảng
Các sản phẩm / phụ kiện của hệ thống TRIMANO được liệt kê trong bảng sau đây tương thích với một
nữa. Điều này có nghĩa là các sản phẩm có thể được kết hợp với nhau mà không phụ thuộc vào nhà phân phối.

Bảng các phụ kiện tương thích được cấu trúc. Các sản phẩm thụt lề có thể được áp dụng cho
các sản phẩm phía trên chúng (có thể có nhiều sản phẩm) được thụt vào ít hơn một cột.
Ví dụ: TRIMANO (AR-1640) được cố định vào thanh ray bên. Bộ chuyển đổi Arthrex TRIMANO
(AR-1641) có thể được lắp vào sản phẩm. Bộ ghế trên bãi biển Arthrex TRIMANO (AR-1644) có thể
được gắn vào bộ chuyển đổi Arthrex TRIMANO (AR-1641).
AR-1640

Hỗ trợ định vị Arthrex TRIMANO
AR-1641

Bộ chuyển đổi Arthrex TRIMANO
AR-1644

Bộ ghế trên bãi biển Arthrex TRIMANO

Chuyển hướng. 9: Ví dụ về các phụ kiện TRIMANO tương thích

9.2

Phụ kiện cho hệ thống TRIMANO FORTIS
AR-1740

Cánh tay hỗ trợ Arthrex TRIMANO FORTIS 3D
AR-1741

Bộ chuyển đổi Arthrex TRIMANO FORTIS
AR-1642

Phần tựa tay Arthrex TRIMANO cho vị trí bên

AR-1643

Ghế bãi biển có tay vịn Arthrex TRIMANO

AR-1647

Máy định vị cổ tay Arthrex TRIMANO

AR-3210-00

Đầu camera Arthrex TRIMANO 4K Synergy UHD4

11

người giữ

AR-3210-00

Giá đỡ đầu máy ảnh Arthrex TRIMANO Synergy

10
Chuyển hướng. 10: Phụ kiện cho hệ thống TRIMANO FORTIS
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9

Phụ kiện đã được phê duyệt

Bộ / màn vô trùng cho hệ thống TRIMANO FORTIS

9.3

Bộ / màn vô trùng cho hệ thống TRIMANO FORTIS
AR-1644

Bộ ghế trên bãi biển Arthrex TRIMANO

AR-1648

TRIMANO trải vô trùng cho (AR-1640) và (AR-1740)

AR-1646

Bộ khuỷu tay Arthrex TRIMANO

AR-1645

Vai đặt ứng dụng TRIMANO (dành cho AR-1642 / AR-1643)

Chuyển hướng. 11: Bộ / màn vô trùng cho hệ thống TRIMANO FORTIS
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Mục lục

R

Một

Các từ viết tắt

5

Nút phát hành

11

Phụ kiện

14

Phát hành tay cầm

11

Độ ẩm không khí

38

33

Điều kiện môi trường xung quanh

38

Tháo rời

Các tiêu chuẩn áp dụng

14

Sửa chữa

36

38

Nguy cơ nổ

18

30

Ghi chú an toàn

Áp suất không khí

C

Gắn

33

S

Đại lý làm sạch

Chung

Tiêu chuẩn

D

Ký hiệu

Sự định nghĩa

Thận trọng

7

Sự nguy hiểm

7

Môi trường

7

Ghi chú

7

Cảnh báo

7

Nhiệt độ
TRIMANO
Điều chỉnh

7
38

Chất khử trùng

30

Sản phẩm dùng một lần

10

Xử lý sự cố

10

V

Bao bì
Các sản phẩm

10

Gắn vào bảng HOẶC
Bộ chuyển đổi TRIMANO

Gắn vỏ bọc vô trùng

Kiểm tra trực quan và chức năng

37

W

14

trọng

Tôi

Điều tra
Mục đích sử dụng

14
số 8

T

Bộ mô tả
Kích thước

Thải bỏ

16

lượng cho phép

38
26
20
21
35

34

38
17

L
Không có mủ

15

M
Sự bảo trì

36

Gắn

20

O
Tổng quan

Bộ / màn vô trùng cho khuỷu tay
Bộ / màn vô trùng cho vai

13
13

P
Bao bì
Tải trọng cho phép

Tượng hình

Sự chuẩn bị
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Nhà chế tạo:

Sản xuất cho:

MAQUET GmbH

Arthrex Inc.

Arthrex GmbH

Kehler Strasse 31

1370 Creekside Blvd

Erwin-Hielscher-Strasse 9

76437 Rastatt

Naples, FL 34108-1945, Hoa Kỳ

nước Đức

I- (800) 934-4404

81249 München / Munich, Đức +49 89
909005-0

Để liên hệ địa phương:
Vui lòng truy cập trang web của
chúng tôi www.arthrex.com

