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Kullanım Talimatları 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

Chair    800-0104 

Berchtold D-Series Integrated Shoulder 

Chair (EU)    800-0104-EU 

Yedek Parçalar  

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 

KULLANIM AMACI 

Kullanım amacı, omuz operasyonu sırasında bir 

hastayı pozisyonlamaktır. Omuz manipülasyonları 

ve/veya cerrahi prosedür gerektiren hastalar için baş, 

sırt ve omuz desteği sağlar. Hareket aralığı 0°- 

90°'dir. Bu cihazın hedef kullanıcıları, hastanelerde 

ve ameliyat merkezlerinde çalışan tıp uzmanlarıdır. 

GENEL TANIMLAMALAR 

Cihaz Ebatları (maksimum)  

• Yükseklik: Kapalı: 38”+/- 0,5” (97 cm +/- 1 cm), Genişletilmiş: 44” +/- 0,5” (112 cm +/- 1 cm)  

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

• Derinlik: 9”+/-  0,5” (23 cm +/- 1 cm) ped ile  

• Cihaz Ağırlığı: 25 +/-  0,5 lbs. (11,3 kg +/- ,22 kg) 

• Berchtold ameliyat masasının arka kısmında çalışır  

• Tek kişilik kurulum  

• Çıkarılabilir paneller: 15,125” +/- 0,005” x 6,625” +/- 0,005” (39 cm +/- 0,01 cm x 17 cm +/- 0,01 cm) 

• Yeniden Kullanılabilir/Tek Kullanımlık dolgu  

• Dengeleyici çift bilye mafsallı kafa desteği  

• Kısıtlama kayışları: Kafa: 22”L+/- 0,5” x 2”W (56 cm +/- 1 cm x 5 cm), Çene: 22”L +/- 0,5” x 2”W  

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

• Karşı çekiş sağlayan yanal kuşak içerir 
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TALİMATLAR 

 

Omuz Koltuğunun Takılması ve Çalıştırılması 

1. Ameliyat masasının baş ve arka kısımlarını çıkarın 

2. Arka kısım montaj direklerini 90°'ye kadar kaldırın 

3. Omuz koltuğu ana destek kelepçelerini montaj direkleri üzerine yerleştirin ve tamamen indirin 

4. İki ana destek kelepçesi kilitleme topuzlarını sıkın- kullanıma hazırdır 

5. Omuz koltuğunu kaldırmak için 90° kaldırın. Ana destek kilitleme düğmelerini gevşetin. Koltuğu montaj 

direklerinden çıkarmak ve kaldırmak için emniyet mandallarına basın. 

Hastanın Koltukta Pozisyonlanması 

1. Hastayı kaldırmak için el kumandası üzerindeki yukarı düğmesine basın 

2. Hastayı indirmek için el kumandası üzerindeki aşağı düğmesine basın 

Omuz Panelinin Çıkarılması ve Takılması 

1. Omuz panellerini çıkarmak için, üst ve alt panel mandallarını açık konuma çevirin 

2. Kolu bir elinizle tutun ve pimi yukarı kaldırın, çıkarmak için paneli dümdüz geriye kaydırın 

3. Paneli yerleştirmek için ray üzerinde kaydırın, panel kilitlenir. Ardından üst ve alt panel mandallarını 

kilitli konuma çevirin. 

Çift Bilye Mafsallı Kilitleme Kolu 
 
Omuz Paneli Emniyet Mandalı 
 
Yanal Kuşak Kilitleme Düğmeleri 
 
Yanal Kuşak 
 

 
 
 
 
Omuz Paneli 
Emniyet Mandalı 
 
Ana Destek Kelepçesi 
Kilitleme Düğmesi 

Kayıcı Blok Tertibatı  
Kilitleme Kolu 
 
Kafa Destek Çubuğu  
Kilitleme Kolu 
 
Omuz Paneli Emniyet 
Mandalı 
 
Omuz Paneli   
Kilitleme Pimi 

 
Yanal Kuşak  
Kilitleme Düğmeleri 
 
Omuz Paneli Emniyet 
Mandalı 
 

Emniyet  
Mandalları 
 
Ana Destek  
Kelepçesi  
Kilitleme Düğmesi 
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Çift Bilye Mafsallı Kafa Kısmı 

1. Kafa sistemi düz pozisyonda kilitlenmiş şekilde başlayın 

2. Anestezi uygulaması için hastayı sırtüstü pozisyonda masaya yatırın 

3. Kayıcı blok kilitleme kolunu gevşetin, böylece koltuk kaldırıldığında kafa kısmı serbest biçimde kayar 

4. Hastayı istenen pozisyona kaldırın ve kafa ve çene kayışlarını sabitleyin 

5. Hastanın kafasını istenen pozisyona getirin ve 3 düğmenin hepsini kilitleyin 

6. İşlem sonrasında hastayı indirmeden önce kafa ve çene kayışlarını çıkarın 

7. Hastanın kafasını gerektiği şekilde yeniden pozisyonlayın ve kayıcı block tertibatı kolunun gevşek 

pozisyonda bıraktığınızdan emin olun 

Yanal Kuşak 

1. Yanal Kuşağı pozisyonlamak için, operatif tarafta bulunan omuz panelini çıkarın ve kuşağı kelepçelere kaydırın. 

Yanal kuşağı her hastaya uyacak biçimde ayarlayın. Kilitleme kollarını sağa döndürerek sıkıca kilitleyin. 

 

BİLEŞEN GENEL BAKIŞI 

Berchtold D-Series, Berchtold ameliyat masasının arka kısmına bağlanan bir omuz koltuğudur. 

Yedek Parçalar 

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 

BERTARAF ETME 

• Genel - Bertaraf işleminden önce ürünü temizleyerek ve dezenfekte ederek enfeksiyonu önleyin 

• Ambalaj - Ambalaj malzemesini ulusal gerekliliklere göre evsel atıklar ile bertaraf edin 

• SchureMed, kullanılmış veya kullanımdan kaldırılmış ürünleri geri kabul eder veya ulusal gerekliliklere 

göre bertaraf eder 

 

GENEL BİLGİLER 

• Ürün, Doğal Kauçuk Lateksten üretilmemiştir 

• Cihaz, 500 lb. (227 kg) orantılı hasta yükünü destekler (%99 insan vücudu modeli için 6’4” (193 cm) 

boyunda hasta) 

• Ürün garantisi, 2 yıllık üretim hatalarından kaynaklanan ürünleri kapsar 

• Nakliyede hasar görmesi durumunda, İade Materyal Yetkilendirme numarası almak için Müşteri 

Hizmetlerini (888) 724-8763 veya (781) 982-7000 numaralarından arayın. Ürün garanti sorunları için 

Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 

• MDR (EU) 2017/745 uyarınca CE işaretli tıbbi cihaz 

• Ürün bakım gerektirmez, bir sonraki kullanımdan önce ürün durumunu kontrol edin 

• Cihaz ömrü normal kullanımda 5 yıldır 

• Cihazı, -4°F ila +86°F (-20°C ila 30°C) arasında depolayın 
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ÜRÜN KULLANIMI UYARILARI  

UYARI! Birimin aşınma veya eksik bileşenlere karşı denetlenmemesi kişisel yaralanmalara yol açabilir.  

UYARI! Bariz hasar ibareleri veya işlevsel sorunlar varsa cihazı tekrar kullanmayın. Yeniden 

kullanmadan önce üreticiye danışın. 

DİKKAT! Bu aksesuarı onarmaya veya değiştirmeye ÇALIŞMAYIN. Bu tür bir işlem hatalı çalışmaya, 

ekipman garantisinin iptaline ve/veya kişisel yaralanmalara yol açabilir. 

TEMİZLİK ÖNERİLERİ  

DİKKAT! 

Vakalar arasında ameliyat masası aksesuarını temizlerken aşağıdaki yönergelere uyulmalıdır:  

Temizlik otomatik yıkayıcı/dezenfeksiyon donanımı ile işleme tabi TUTMAYIN. Yalnızca manuel 

temizleme önerilir.  

Uygun temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini sağlamak için her zaman geçerli perioperatif Diplomalı 

Hemşireler Birliği Yönergelerini izleyin. 

 
UYARI! 

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresinden kan yolu ile bulaşan patojenler için standartlara uyun. Aksesuarı 

temizlemek için önerilen koruyucu giysiler, eldivenler, maskeler ve göz korumalarını kullanın.  

DİKKAT 

Tüm temizlik sıvıları için üreticinin talimatlarını iyice okuyun ve uygulayın. Fenolik içeren temizleyici 

KULLANMAYIN. 

1. Aksesuardan büyük kirletici maddeleri tek kullanımlık malzemeler ile kaldırın. Uygun biyolojik atık 

bertaraf etme prosedürlerini izleyin.  

2. Temizleme sıvısını tüm aksesuara bol miktarda uygulayın ve aksesuardan tüm nem ve temizleme sıvısı 

kaldırılana kadar temiz, tüy bırakmayan bir bez ile silin  

3. Aksesuarı kurumaya bırakın 

KULLANICI BİLDİRİMİ 

Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve / veya hastanın 

yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir. 

 

Temel UDI-DI: 081001460F0001DJ 

eIFU Dil Sürümleri 

Kullanım Talimatlarını indirmek için lütfen http://www.schuremed.com/schuremed-eifu adresine gidin. 

 

 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Sembol Sözlüğü 

Sembol Başlık Sembol Açıklaması 

 Üretici Tıbbi cihaz üreticisini belirtir. 

 
Avrupa Topluluğu’ndaki Yetkili 
Temsilci 

Avrupa topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir. 

 Son Kullanma Tarihi Tıbbi cihazın kullanılması gereken son tarihi belirtir. 

 Parti Kodu Parti veya grubun tanımlanabilmesi için üreticinin parti kodunu belirtir. 

 Katalog veya Kalem Numarası Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog veya kalem numarasını belirtir. 

 Seri Numarası Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir. 

 

 Dikkat 
Cihazı veya kontrolü sembolün yerleştirildiği yere yakın bir yerde çalıştırırken dikkatli olunması 
gerektiğini belirtmek veya istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut durumun operatör 
farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtir. 

 Tıbbi Cihaz Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir. 

 Eşsiz Cihaz Tanımlayıcı Eşsiz cihaz tanımlayıcı bilgisi içeren bir barkodu belirtir. 

 CE İşareti Avrupa Uygunluğu. 

 Tek Hastada Kullanım Ürünün tek bir hastada kullanılan bir cihaz olduğunu belirtir. 

 

Üretici 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ABD 

Ücretsiz (888) 724-8763  |  Tel (781) 982-7000  |  Fas (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 

 

 

Yetkili Temsilci 

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

 

 

 


