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Käyttöohjeet 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

 Chair    800-0104 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

Chair (EU)    800-0104-EU 

Varaosat  

Shoulder Chair Lateral Brace    800-0091 

HD Double Ball Joint Assembly with Malleable 

Insert    790-0063-M 

Berchtold Shoulder Chair 5-Piece Pad Set 

508-0097 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Käyttötarkoitus on potilaan asennointi 

olkapääleikkauksin ajaksi. Antaa pää-, selkä- ja 

olkatukea potilaille, jotka tarvitsevat 

olkapäämanipulaatiota ja/tai kirurgisia toimenpiteitä. 

Liikealue on 0–90°. Laite on tarkoitettu lääketieteen 

ammattilaisten käyttöön sairaaloissa ja 

leikkausklinikoilla. 

YLEISET MÄÄRITELMÄT 

Laitteen mitat (enintään)  

• Korkeus: Taitettuna: 38"+/- 0,5" (97 cm +/- 1 cm), Avattuna: 44” +/- 0,5” (112 cm +/- 1 cm)  

• Leveys: 22”+/- 0,5” (56 cm +/- 1 cm)   

• Syvyys: 9"+/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm), pehmusteen kanssa  

• Laitteen paino: 25 +/- 0,5 lb (11,3 kg +/- ,22 kg) 

• Toimii Berchtoldin leikkauspöydän takaosassa  

• Yhden henkilön asennettavissa  

• Irrotettavat paneelit: 15,125 +/- 0,005 x 6,625 tuumaa +/- 0,005 tuumaa (39 cm +/- 0,01 cm x 17 cm +/- 0,01 cm) 

• Uudelleenkäytettävä/kertakäyttöinen pehmuste  

• Kompensoiva kaksipallonivelinen pääntuki  

• Kiinnityshihnat: Pää: 22”L+/- 0,5” x 2”W (56 cm +/- 1 cm x 5 cm), Leuka: 22”L +/- 0,5” x 2”W  

(56 cm +/- 1 cm x 5 cm ) 

• Sisältää sivutuen, joka mahdollistaa vastavedon 
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OHJEET 

 

Olkatuolin paikoilleen asettaminen ja käyttö 

1. Irrota leikkauspöydän pää ja takaosa 

2. Nosta takaosan kiinnityspylväitä enintään 90° 

3. Aseta olkatuolin päätuen lukot kiinnityspylväiden ja päälle laske kokonaan alas 

4. Kiristä kaksi pääkannattimen puristimen lukitusnuppia – käyttövalmis 

5. Nosta 90°, jolloin olkatuoli irtoaa. Löysää päätuen lukon lukitusnuppeja. Vapauta ja nosta tuoli pois 

kiinnityspylväistä painamalla turvasalpoja. 

Potilaan asennointi tuoliin 

1. Nosta potilasta painamalla käsiohjaimen yläpainiketta 

2. Laske potilasta painamalla käsiohjaimen alas-painiketta 

Olkapaneelin irrottaminen ja asettaminen 

1. Irrota olkapaneelit kääntämällä ylä- ja alapaneelin salvat auki-asentoon 

2. Pidä kahvasta kiinni yhdellä kädellä ja nosta mäntä ylös, liu'uta paneelia suoraan taaksepäin ja irrota se 

3. Aseta paneeli paikalleen liu'uttamalla radan päälle, jolloin paneeli napsahtaa paikalleen. Käännä 

sitten ylä- ja alapaneelin salvat lukittuun asentoon. 

Kaksoiskuulavarren lukituskahva 
 
Olkapaneelin turvasalpa 
 
Sivutuen lukitusnupit 
 
Sivutuki 
 

 
 
 
 
Hartiapaneeli 
Turvasalpa 
 
Päätukilukon 
lukitusnuppi 

Liukueston  
lukituskahva 
 
Pään tukitangon  
lukituskahva 
 
Hartiapaneeli  
Turvasalpa 
 
Hartiapaneeli   
lukitusmäntä 
 
Sivutuki  
lukitusnupit 
 
Hartiapaneeli  
Turvasalpa 
 
Turvasalvat 
 
Päätukilukon  
lukitusnuppi 
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Kaksoiskuulapääkappale 

1. Aloita siten, että pääjärjestelmä on lukittu vaaka-asentoon 

2. Aseta potilas pöydälle selinmakuulle anestesian antamisen ajaksi 

3. Löysää liukueston lukituskahvaa niin, että tuolia nostettaessa sen yläpää liukuu vapaasti 

4. Nosta potilas haluamaasi asentoon ja kiinnitä pää- ja leukahihnat 

5. Aseta potilaan pää haluttuun asentoon ja lukitse kaikki kolme nuppia 

6. Poista toimenpiteen jälkeen pää- ja leukahihnat ennen potilaan laskemista 

7. Siirrä potilaan päätä tarpeen mukaan ja varmista, että se liukueston kahva on löysätyssä asennossa 

Sivutuki 

1. Aseta sivutuki paikalleen irrottamalla olkapaneeli leikattavalta puolelta ja liu'uttamalla tuki kiinnittimiin. 

Säädä sivutuki kullekin potilaalle sopivaksi. Lukitse tiukasti kääntämällä lukituskahvoja oikealle. 

 

OSIEN YLEISKATSAUS 

Berchtold D-Series on olkatuoli, joka kiinnittyy Berchtoldin leikkauspöydän selkäosaan. 

Varaosat 

Shoulder Chair Lateral Brace    800-0091 

HD Double Ball Joint Assembly with Malleable Insert    790-0063-M 

Berchtold Shoulder Chair 5-Piece Pad Set    508-0097 

HÄVITTÄMINEN 

• Yleistä – estä infektio puhdistamalla ja desinfioimalla tuote ennen hävittämistä 

• Pakkaus – hävitä pakkausmateriaali kotitalousjätteen mukana ohjeiden mukaisesti kansalliset 

vaatimukset huomioiden 

• SchureMed hyväksyy takaisin käytetyt tai käytöstä poistetut tuotteet tai hävittää tuotteet kansallisten 

vaatimusten mukaisesti 

 

YLEISET TIEDOT 

• Tuote, jonka valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia 

• Laite kestää 227 kg:n (500 lb) suhteellisen potilaskuorman 193 cm (6'4”) pitkällä potilaalla 99 %:n 

ihmiskehomallia kohti) 

• Tuotteen takuu kattaa tuotteen valmistusvirheet 2 vuoden ajan 

• Jos laite on vaurioitunut kuljetuksessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun numeroon (888) 724-8763 tai 

(781) 982-7000 saadaksesi palautuksen valtuutusnumeron. Jos asiasi koskee tuotteen takuuta, ota 

yhteys asiakaspalveluun. 

• CE-merkitty lääkinnällinen laite MDR (EU) 2017/745:n mukaisesti 

• Tuote ei tarvitse huoltoa. Tarkista tuotteen kunto ennen seuraavaa käyttöä 

• Laitteen käyttöikä on 5 vuotta normaalissa käytössä 

• Säilytä laitetta -20 °C–30 °C(-4 °F–+86 °F) lämpötilassa 

  
TUOTTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITUKSET  
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VAROITUS! Jos laitetta ei tarkisteta kulumisen tai osien vaurioitumisen tai puuttumisen varalta, 

seurauksena voi olla henkilövahinko.  

  VAROITUS! Älä käytä laitetta uudelleen, jos siinä on selkeä vaurio tai toimintahäiriö. Käänny 

valmistajan puoleen, ennen kuin käytät laitetta uudelleen. 

VAROITUS! ÄLÄ yritä korjata tai muuttaa tätä lisävarustetta. Tämä voi johtaa laitteen väärään 

toimintaan, laitetakuun mitätöitymiseen ja/tai henkilövahinkoihin. 

PUHDISTUSSUOSITUS  

VAROITUS! 

Noudata seuraavia ohjeita, kun puhdistat leikkauspöydän lisävarusteita leikkauksien välillä:  

ÄLÄ käsittele laitetta automaattisen pesu-/desinfiointilaitteistolla puhdistaessa. Vain manuaalinen 

puhdistus on suositeltavaa.  

Noudata aina Association of periOperative Registered Nurses Journalin tai paikallisesti hyväksyttyjä 

puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä varmistaaksesi oikeanlaisen menettelytavan käytön. 

 
VAROITUS! 

Noudata työturvallisuus- ja työterveyshallinnon verivälitteisiä patogeenejä koskevia standardeja. Käytä 

lisävarusteiden puhdistamiseen suositeltuja suojavaatteita, -käsineitä, -kasvonsuojaimia ja suojalaseja.  

VAROITUS 

Lue huolellisesti pesuaineen valmistajan ohjeet, ja toimi niiden mukaisesti. ÄLÄ käytä pesusaineita, jotka 

sisältävät fenoliaineita. 

1. Poista suuret epäpuhtaudet lisävarusteista, joissa on kertakäyttöisiä materiaaleja. Noudata 

asianmukaisia biovaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.  

2. Levitä pesunestettä runsaasti koko lisävarusteen pinnalle ja pyyhi puhtaalla, nukkaamattomalla 

liinalla, kunnes kaikki kosteus ja pesuneste on poistettu lisävarusteesta  

3. Anna lisävarusteen kuivua 

KÄYTTÄJÄN ILMOITUS 

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja / tai potilas on sijoittautunut. 

Perus-UDI-DI: 081001460F0001DJ 

eIFU-kieliversiot 

Lataa ja tulosta käyttöohje osoitteesta http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

 

 

 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Symboliluettelo 

Symboli Nimi Symbolin kuvaus 

 Valmistaja Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan. 

 
Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisössä 

Ilmaisee valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä. 

 Viimeinen käyttöpäivä Päivämäärä, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää. 

 Tuotantoerän koodi Valmistajan tuotantoeräkoodi, jonka avulla tuotantoerän voi tunnistaa. 

 Luettelo- tai tuotenumero Valmistajan luettelo- tai tuotenumero, jonka avulla lääkinnällisen laitteen voi tunnistaa. 

 Sarjanumero Valmistajan sarjanumero, jonka avulla yksittäisen lääkinnällisen laitteen voi tunnistaa. 

 

 Huomio 
Kertoo, että käytettäessä laitetta tai symbolin lähellä olevaa toimintoa täytyy noudattaa 
varovaisuutta, tai että sen hetkinen käyttötilanne edellyttää käyttäjältä huomiota tai toimenpiteitä ei-
toivottujen seurausten välttämiseksi. 

 Lääkinnällinen laite Ilmaisee, että esine on lääkinnällinen laite. 

 
Yksikäsitteinen laitetunniste 
(Unique Device Identifier, UDI) 

Ilmaisee viivakoodin, joka sisältää laitekohtaisia tunnistetietoja. 

 CE-merkintä EU-vaatimukset täyttävä. 

 Yhdelle potilaalle Ilmaisee, että esine on yhden potilaan hoitoon tarkoitettu lääkinnällinen laite. 

 

Valmistaja 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  

Maksuton nro (888) 724-8763 | Puh. (781) 982-7000 | Faksi (781) 982-7001 | orders@schuremed.com 

 

 

 

Valtuutettu edustaja 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands  

 

 

 


