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Gebruiksaanwijzing 

CamLoc Rail Clamp     800-0271 

CamLoc Rail Clamp, Groot     800-0271-L 

CamLoc Rail Clamp (DEN)     800-0271-DEN 

CamLoc Rail Clamp (EU)     800-0271-EU 

CamLoc Rail Clamp (JPN)     800-0271-JPN 

CamLoc Rail Clamp (UK)     800-0271-UK 

CamLoc Rail Clamp (SWISS) 800-0271-SWISS 

BEOOGD GEBRUIK 

Het beoogde gebruik van de CamLoc-klem is om accessoires op de operatietafel vast te houden. De 

beoogd gebruikers van dit product zijn medische beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en chirurgische 

klinieken. 

ALGEMENE INFORMATIE 

• Kies de standaardklem (800-0271) voor gebruik met 1-2 doeken of de grote klem (800-0271-L) voor 3-5 doeken. 

• Het product is niet vervaardigd met natuurrubberlatex. 

• Het hulpmiddel ondersteunt een proportionele patiëntbelasting van 500 lbs. (227 kg) (6'4" (193 cm) 

lange patiënt per 99% menselijk lichaamsmodel). 

• De productgarantie dekt fabricagefouten van het product gedurende een periode van 2 jaar. 

• Als er schade is ontstaan tijdens de verzending, bel dan de klantenservice op (888) 724-8763 of (781) 982-7000 

voor het verkrijgen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie).  

Neem contact op met de klantenservice bij problemen met de productgarantie. 

• Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745 

• Het product is onderhoudsvrij. Controleer de staat van het product voorafgaand aan het volgende gebruik. 

• Onder normale omstandigheden is de levensduur van het apparaat 5 jaar. 

• Sla het apparaat op tussen -4 °F tot +86 °F (-20 °C tot 30 °C) 

ALGEMENE SPECIFICATIES 

Afmetingen hulpmiddel (maximaal) 

• Lengte: 4,75” +/- 0,5” (12 cm +/- 1 cm) 

• Breedte: 5” +/- 0,5” (13 cm +/- 1 cm) 

• Diepte: 2,25” +/- 0,5” (6 cm +/- 1 cm) 

• Gewicht hulpmiddel: 2 +/- 0,5 lbs. (0,9 kg +/- 0,22 kg) 

• Kan overal op de rail van de operatietafel worden bevestigd 

• Installatie door één persoon 
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INSTRUCTIES 

 

Stap 1.  

Plaats de klem op de rail (zie afbeelding).  

 

CamLoc wordt vanaf de onderzijde aan de rails 

bevestigd. De klem kan niet worden bevestigd 

als er zich een inkeping op de zijrail bevindt - 

deze wordt niet vastgezet of vergrendeld. 

 

Stap 2.  

Zet de klem vast door de roestvrijstalen bal rechtsom of linksom te draaien 

(zie afbeelding). 

 

Stap 3. 

Voor de accessoire in (zie afbeelding).  

 

 

Stap 4.  

Zet de accessoire vast door de sterknop rechtsom te draaien (zie 

afbeelding). 

 

 
OVERZICHT VAN ONDERDELEN 

De CamLoc-klem is een chirurgische tafelklem die op de zijrails van elke tafel kan worden bevestigd.  

Raadpleeg de afmetingen van de zijrails hieronder: 
VS: 0,374” x 1,122” (9,5 mm x 28,5 mm) onderdeelnr. 800-0271    
Denyer: 0,236” x 1,496” (6 mm x 38 mm) onderdeelnr. 800-0271-DEN  
Europa: 0,394” x 0,984” (10 mm x 25 mm) onderdeelnr. 800-0271-EU 
Eschmann (VK): 0,236” x 1,260” (6 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0271-UK 
Japan: 0,354” x 1,260” (9 mm x 32 mm) onderdeelnr. 800-0271-JPN 
Zwitserland: 0,394” x 1,181” (10 mm x 30 mm) onderdeelnr. 800-0271-SWISS 
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AFVOER 

• Algemeen - Voorkom infecties door het product te reinigen en te desinfecteren voordat het wordt afgevoerd. 

• Verpakking - Voer het verpakkingsmateriaal af via het huishoudelijk afval in overeenstemming met de 
nationale voorschriften. 

• SchureMed accepteert gebruikte of verouderde producten terug - of voer het product af in 
overeenstemming met de nationale voorschriften. 

 WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT PRODUCTGEBRUIK 
WAARSCHUWING! 
De maximale belasting mag de toepasselijke verhouding van een patiënt met een gewicht van 500 lbs. (227 kg) 
niet overschrijden. Zorg ervoor dat de accessoirerails bij operatietafels met een laag maximaal draagvermogen 
niet overbelast worden. Volg de Gebruiksaanwijzing bij uw operatietafelsysteem nauwkeurig op. 

 WAARSCHUWING! Dit hulpmiddel mag niet hergebruikt worden als er duidelijke tekenen 

zijn van beschadiging of functionele problemen. Neem contact op met de fabrikant voor het 

product opnieuw gebruikt wordt. 

REINIGINGSINSTRUCTIES 
Reinig de CamLoc-klem zorgvuldig vóór gebruik en sterilisatie en na elk gebruik. 

• Aanbevolen reinigingsproducten: (Alle oplossingen moeten worden gebruikt in overeenkomst met de 
instructies van de fabrikant) 

 - Enzymatische pH-neutrale reinigingsoplossing 
 - (Enzymatische reiningsmiddelen zijn compatibel met metalen hulpmiddelen/instrumenten en hebben de voorkeur) 
 - Niet-enzymatische oplossing op basis van waterstofperoxide 
 - Coverage Plus NPD reinigingsmiddel, desinfectiemiddel en deodorantconcentraat in één stap 

HANDMATIGE REINIGING 

• Borstel elk onderdeel met een zachte, kunststof borstel en een aanbevolen reinigingsoplossing (zie hierboven) 

• Spoel alle onderdelen grondig om chemische resten te verwijderen 

• Veeg elk onderdeel volledig droog met een schone, pluisvrije doek 

MACHINE REINIGING 

• Volg de instructies van fabrikant met betrekking tot het gebruik van de wasmachine/decontaminator 
(selecteer een cyclus zonder smering) 

• Bereid het hulpmiddel voor op sterilisatie (het hulpmiddel moet voorafgaand aan de sterilisatie worden gereinigd) 

• Raadpleeg de sterilisatie-instructies hieronder: 

*Op basis van de informatie verstrekt door de Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), het Center for 
Disease Control (CDC), het National Center for Biotechnology Information (NCBI) en de Amerikaanse National Library of Medicine. 

STOOMSTERILISATIE 

Verpak met behulp van de envelop-methode of een geaccepteerde verpakkingsmethode in uw instelling. 

Pre-vacuüm 

Verpakte instrumenten 

Blootstellingstijd bij 132 °C (270 °F): 4 minuten 

Droogtijd: 40 minuten 
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KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER 

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet worden gemeld 

aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd. 

 

Basic UDI-DI: 081005737F0018KY 

eIFU Taalversies 

Download en print de Gebruiksaanwijzingen via http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

Symbolenlijst 

Symbool Titel Omschrijving symbool 

 Fabrikant Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan. 

 

Gevolmachtigd 
Vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap 

Geeft de gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan. 

 Uiterste gebruiksdatum Geeft de datum aan waarna het medisch hulpmiddel niet meer gebruikt dient te worden. 

 Batch Code De code gebruikt door de fabrikant om de batch of de partij te identificeren. 

 Catalogus- of Artikelnummer 
Het catalogus- of artikelnummer door de fabrikant gebruikt om het medisch hulpmiddel te 
identificeren. 

 Serienummer Serienummer door de fabrikant gebruikt om een specifiek medisch hulpmiddel te identificeren. 

 

 Voorzichtig 
Geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij gebruik van het hulpmiddel of de bediening in de buurt 
van dit symbool, of om aan te geven dat de huidige situatie aandacht of actie van de bediener 
vereist om ongewenste consequenties te vermijden. 

 Medisch hulpmiddel Geeft aan dat dit artikel een medisch hulpmiddel is. 

 Uniek Identificatiekenmerk Een streepjescode dat unieke identificatiekenmerken bevat. 

 CE-Markering Europese Conformiteit. 

 Voor gebruik bij één patiënt Geeft aan dat dit artikel een medisch hulpmiddel is voor eenmalig gebruik bij één patiënt. 

 

Fabrikant 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  

Gratis +1-888-724-8763  |  T +1-781-982-7000  |  Fax +1-781-982-7001  |  orders@schuremed.com 

 

 

 

Gevolmachtigde Vertegenwoordiger 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Nederland 

 

 

 

 

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

