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Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II. 

Příloha L 4 zadávací dokumentace — Závazné obchodní a smluvní podmínky 
Část 2 —Vrtací systémy 

KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

SMLUVNÍ STRANY 

Kupující: 	 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 
Sídlo: 	 Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 
Zapsána: 	 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466 
Zastoupená: 	 Ing. Janem Mlčákem, MBA, ředitelem 
IČO: 	 00511951 
DIČ: 	 CZ00511951 
Kontaktní osoba: 	 Petr Adam, náměstek HTS 
Telefon: 	 731 619 138 
E-mail: 	 padam@nempe.cz  

dále jen „Kupující" 

a 

Prodávající: 	 Zimmer Czech, s.r.o. 
Sídlo: 	 Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 
Zastoupená: 	 Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem 
Právní forma: 	 společnost s ručením omezenym, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 50253 
IČO: 	 25107976 
DIČ: 	 CZ25107976 
Bankovní spojení: 	Citibank Praha 
Číslo účtu: 	 2052340102/2600 
Zmocnění: 
Kontaktní osoba: 	 David Terynek 
Telefon: 	 602 358 341 
E-mail: 	 david.terynek@zimmerbiomet.com  

dále jen „Prodávající" 

PREAMBULE 
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2.1 Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Zdravotnické přístroje II." (dále jen „zadávací řízení" a „veřejná zakázka") zadávané dle zák. Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZVZ"), v rámci kterého byla pro část 2 veřejné zakázky — Vrtací 
systémy jako nejvýhodnější vybrána nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka"). 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat nové přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými 

parametry dle nabídky Prodávajícího (dále jen „přístroje") a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístrojům, 
a dále závazek Prodávajícího: 

• zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení dle § 45 zákona Č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a provést zaškolení obsluhy u všech Kupujícím určených 
pracovníků (cca 10-15 osob), 

• realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke spinění závazků Prodávajícího dle této smlouvy, 
• zajistit přejímací zkoušky přístrojů dle právních předpisů platných a účinných v době instalace, 
• provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou, 

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke spinění závazku 

Prodávajícího. 
3.2 Spolu s přístroji je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady, které jsou potřebné k používání 

přístrojů, jejich součástí a příslušenství a které osvědčují spinění právních a technických požadavků na předmět 
pinění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné, tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné 
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými 
bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství, pokud je Prodávající Kupujícímu 
nepředložil již před uzavřením této smlouvy. 

IV.  
KUPNÍ CENA 

4.1 Kupující zaplatí Prodávajícímu za spinění předmětu smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu 
uvedenou dále. 

4.2 Kupní cena za spinění předmětu smlouvy činí 832.675,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH 
ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného pinění. Cena za spinění předmět smlouvy 
včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 1.007.536,75,- Kč. 

4.3 Kupní cena za spinění předmětu smlouvy je cena konečná, je v ní zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, 
služby, licence, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu pinění, 
k jeho uvedení do řádného provozu a veškeré další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní dodání 
a poskytnutí předmětu pinění dle této smlouvy (např. dopravné do místa pinění, pojištění zásilky, celní, bankovní 
a ostatní poplatky, aj.). 

4.4 Kupní cena je maximální a nepřekročitelná a její změna je možná jen v případech uvedených v čl. V. této smlouvy. 
4.5 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

V.  
ÚPRAVA CENY 

5.1 Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy jen v případě, pokud dojde v Době 
pinění předmětu smlouvy ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování cla a DPH, které se prokazatelně týkají 
předmětu smlouvy. 

5.2 V případě nerealizace některé části pinění Prodávajícího dle této smlouvy bude kupní cena poměrné snížena. 

Vl. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
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6.1 Cena za pinění dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury — daňového dokladu vystaveného Prodávajícím 
po předání a převzetí předmětu pinění. Faktura předložená Kupujícímu bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Kupujícímu. 

6.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu — faktury podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH"). 

6.3 Součástí faktury bude údaj o zařazení zboží do třídy zdravotnických prostředků. Každá faktura musí být 
Prodávajícím označena číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404 — Modernizace a obnova 
zdravotnické přístrojové techniky. 

6.4 Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúpině, je Kupující oprávněn 
vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Kupující v prodlení se zaplacením. 
Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti. 

6.5 Cena za pinění této smlouvy bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem 
daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

6.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, Ze Kupující uhradí DPH za zdanitelné pinění přímo příslušnému správci 
daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované Prodávajícím. 

VII. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Předmět smlouvy bude dodán a instalován na Centrální operační sály v sídle kupujícího na adrese Nemocnice 
Pelhřimov příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, a předán pracovníkům 
Kupujícího. 

7.2 Kontaktní osoba Kupujícího: 	Petr Adam, náměstek HTS, tel: 731 619 138, e-mail: padam@nerncie.cz.  
7.3 Kontaktní osoba Prodávajícího: David Terynek, Recon Sls. Assoc. Director, tel. 602 358 341, email: 

david.terynek@zimmerbiomet.com  

V111. 
DOBA PLNĚNÍ 

8.1 Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této kupní smlouvy. 
8.2 Přístroje budou dodány včas, pokud budou řádně předány Kupujícímu v místě pinění včetně příslušných dokladů, 

které se k dodávaným přístrojům vztahují. Předání bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.3 Pokud přístroje nebudou dodány včas prokazatelným účinkem vyšší moci, bude doba pinění odpovídajícím 
způsobem prodloužena. 

IX.  
DODÁNÍ 

9.1 Přístroje budou dodány Prodávajícím do místa pinění dle čl. VII. této smlouvy. Prodávající bude Kupujícímu 
avizovat dodání přístrojů do místa pinění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení 
tak, 
aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením. 

X.  
SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

10.1 Po skončení instalace Prodávající provede všechny potřebné výchozí revize a označí přístroje za 
provozuschopné. Poté Prodávající provede zaškolení personálu Kupujícího v jeho používání v předepsaném 
rozsahu, oznámí Kupujícímu připravenost k předání přístrojů a navrhne termín předání. 
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10.2 Dojde-li před předáním či v průběhu předání přístrojů Kupujícímu ke zjištění, že přístroje nejsou dodány 
v souladu s touto smlouvou, odstraní Prodávající případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní 
náklady 
do 2 dnů, bude-li to možné, ode dne, kdy se o nich dozvěděl, a zopakuje funkční zkoušku. Pokud se ukáže, 
že původně zjištěná závada trvá, vymění Prodávající defektní díl a provede funkční zkoušku znovu. 

10.3 Po úspěšném provedení funkční zkoušky se uskuteční předání a převzetí přístrojů formou předávacího 
protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Podepsáním předávacího protokolu se má za to, že 
povinnosti Prodávajícího z této smlouvy byly spiněny. Nepodepíše-li Kupující předávací protokol, ačkoliv na 
přístrojích 
a jejich funkčnosti nejsou zjištěny žádné závady, respektive jsou zjištěny závady, které nebrání jejich řádnému 
užívání (ty je Prodávající povinen následně odstranit, nese-li za ně odpovědnost), a jsou doloženy všechny 
požadované doklady, má se za to, že předávací protokol byl oboustranně podepsán dnem provedení funkční 
zkoušky. Totéž také platí, pokud Kupující není přítomen při provedení funkční zkoušky a na následek své 
nepřítomnosti byl písemně upozorněn. 

10.4 Prodávající bere na vědomí, že v případě, že po uzavření této smlouvy Kupující zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť Prodávající před jejím uzavřením předložil Kupujícímu údaje a/nebo dokumenty, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele v zadávacím řízení, Kupující může 
v souladu s ust. § 223 odst. 2 písm. b) zákona o ZVZ svůj závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní 
odstoupit. Náhrada škody, kterou takovým jednáním Prodávající Kupujícímu způsobil, bude řešena samostatně. 

10.5 Přístroje nesmí být používány před jejich předáním bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího ani 
Kupujícím ani třetí osobou. Kupující ručí Prodávajícímu za škody, které případným neoprávněným používáním 
vzniknou. 

Xl. 
PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

11.1 V případě, že Prodávající hodlá pro pinění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož 
prostřednictvím Prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu 
před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, 
v jakém 	 se 
na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

11.2 Kupující doklady předložené dle čl. 11.1 bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Prodávajícímu 
své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Prodávající oprávněn nového poddodavatele 
pro pinění předmětu smlouvy použít. 

11.3 Prodávající není oprávněn pinit tu část předmětu pinění, ke které se vztahuje kvalifikace původního 
poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového 
poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

XII.  
KONZULTACE 

12.1 Smluvní strany si budou vzájemně předávat informace nezbytné k realizaci této smlouvy. 

XIII.  
ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA 

13.1 Prodávající se zavazuje po dobu 24 měsíců od převzetí přístrojů podle čl. X. Kupujícího informovat 
o dalším vývoji zařízení tohoto druhu a na jeho žádost za úhradu na přístrojích uskutečnit změny, které by 
sloužily k rozšíření anebo zlepšení jejich výkonu. 

XIV.  
ZÁRUKA A SERVIS 

14.1 Prodávající poskytuje na nové přístroje záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne převzetí dodávky 
Kupujícím, dle čl. 10.3. Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do 
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předmětu dodávky Kupujícím nebo třetí stranou, škodní události nemající původ ve výrobku, nesprávným 
skladováním 
po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, nepiněním technických podmínek pro jeho 
provoz, místem jeho používání, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak), na vady způsobené 
nesprávným připojením do elektrické, počítačové, internetové či jiné sítě a na vady, které vzniknou 
neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku. Vady zjištěné v průběhu záruční lhůty musí být 
neprodleně reklamovány, a to telefonicky, e-mailem nebo faxem a Prodávající musí mít možnost oprávněnost 
reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Na opravený či vyměněný komponent běží nová záruka 
v délce min. 6 měsíců, jež však neskončí dříve, nežli záruka na celý přístroj. Je na volbě Prodávajícího, zda vadu, 
na kterou se vztahuje záruka, odstraní nebo jeho vadnou část/přístroj vymění za jinou/jiný. Toliko v takovém 
rozsahu jsou i nároky Kupujícího z vad přístroje, které se vyskytnou v záruční době. Dále může být mezi 
smluvními stranami sjednána v důsledku vady sleva z kupní ceny. V případě výměny nabývá Prodávající 
vlastnické právo k vyměňovanému přístroji či jeho části okamžikem poskytnutí náhradního přístroje/jeho části 
Kupujícímu, pokud nebyl jejich vlastníkem i v této době. 

14.2 Závady musí být Prodávajícímu neprodleně oznámeny dopisem, e-mailem anebo faxem, ihned po jejich zjištění. 
Převzetí reklamace potvrdí písemně Prodávající Kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od jejích obdržení. 

14.3 V rámci záruční doby dle čl. 14.1 smlouvy Prodávající poskytne Kupujícímu v Kupní ceně piný (full) záruční servis 
přístrojů, včetně dodání případných náhradních dílů. Záruční servis zahrnuje provádění veškerých pro daný 
přístroj a jeho příslušenství relevantních kalibračních prohlídek, předepsaných prohlídek vyplývajících 
z požadavků výrobce, bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí, validací, preventivních údržbových 
prací, a to včetně dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí přístrojů (náhradní díly). 

14.4 Prodávající je povinen zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady. 
Pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po — Pá, 8.00 — 17.00 hod. 
Maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit: 

- 	bez náhradních dílů —2 pracovní dny od nástupu servisního technika, 
- 	s dodávkou náhradních dílů — 5 pracovních dní od nástupu servisního technika. 

14.5 Po dobu záruční opravy je Prodávající povinen poskytnout kupujícímu náhradní přístroj (vrtačku nebo její 
nástavec, na které/kterém se vyskytla vada) odpovídajících parametrů. 

14.6 Pokud přístroj nemůže být v důsledku závady na straně Prodávajícího v záruční době užíván více než 
3 pracovní dny, prodlužuje se záruční lhůta uvedená v čl. 14.1 automaticky o počet dní, po které přístroj nemohl 
být užíván z důvodu neodstraněné závady. 

14.7 Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém 
znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku 
za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za závadu podle posudku 
znalce. 

XV.  
PATENTOVÁ PRÁVA 

15.1 Prodávající tímto prohlašuje, že předmět dle této smlouvy nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky. 
Prohlašuje, že uhradí Kupujícímu náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči Kupujícímu oprávněné nároky, 
které vyplývají z patentových anebo jiných právních nároků na předmět této smlouvy. To platí za předpokladu, 
že Kupující o uplatnění nároku neprodleně Prodávajícího vyrozumí. 

XVI.  
PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICTVÍ 

16.1 Prodávající nese nebezpečí škody na přístrojích do okamžiku dodání přístrojů do místa pinění a jeho předání 
Kupujícímu. Od tohoto okamžiku nese nebezpečí škody Kupující. 

16.2 Kupující nabývá vlastnická práva k přístrojům oboustranným podpisem předávacího protokolu a úpiným 
uhrazením kupní ceny. 
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16.3 Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

XVII.  
SANKCE 

17.1 Ocitne-li se Prodávající v prodlení s piněním dodávky, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,03 % z Kupní ceny za každý započatý den prodlení, s výjimkou zdržení způsobených příčinami 
uvedenými v čl. 8.3. 

17.2 Při prodlení Kupujícího splacením dle čl. 6.1 je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

17.3 V případě nedodržení termínu odstranění řádně reklamované vady ze strany Prodávajícího má Kupující právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V jednom kalendářním roce je 
tolerováno maximálně 15 pracovních dní odstávky, za něž nebude požadováno penále (viz čl. 14.6). 

17.4 Kupující je povinen při nedodržení podmínek specifikovaných v čl. 9.2 této smlouvy uhradit Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení spiněním daných podmínek. 

17.5 Oprávnění jedné strany je spojeno s povinností druhé strany. Na náhradu škody dle této smlouvy se uplatní 
obecné právní předpisy s tím, že smluvní strany se výslovně dohodly, že výše náhrady škody ze strany 
Prodávajícího se omezuje maximální částkou rovnající se 5% celkové kupní ceny bez DPH. 

XVIII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy — Registru smluv. 

18.2 Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů platných v ČR. 

18.3 V případě, že se v dokladech nebo v technické dokumentaci předané Kupujícím Prodávajícímu vyskytnou vady, 
musí Prodávající na tuto skutečnost písemně upozornit Kupujícího. 

18.4 Prodávající je povinen přecházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Kupujícího. 
Pokud Prodávající poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Kupujícího, musí provést na vlastní náklad 
jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody. 

18.5 V rámci pinění předmětu veřejné zakázky musí Prodávající přebrat veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve 
smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu veřejné zakázky je Prodávající 
současně povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního 
hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou 
likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti musí být obsaženy v nabídkové ceně za předmět pinění. 

18.6 Prodávající je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, 
požární ochrany, hygieny, ekologie apod. 

18.7 Prodávající je povinen garantovat na celý předmět pinění autorizovaný servis v ČR, Prodávající doloží doklad 
prokazující schopnost zajistit a provádět autorizovaný servis, včetně určení konkrétního subjektu, který bude 
servis provádět. 

18.8 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány prostřednictvím korespondence doručené do datové 
schránky nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé smluvní strany. 

18.9 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

18.10 Vzhledem k tomu, že Kupující hodlá předmět této smlouvy financovat částečně dotací ze strukturálních fondů 
Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu 
reg. Č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404 — Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky, je 
Prodávající povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s piněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
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ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

18.11 Vzhledem k charakteru organizace Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této kupní smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

18.12 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy— Registru smluv. 

18.13 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
spiní Kupující a spinění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, 
že v případě nespinění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena 
od samého počátku. 

18.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- Příloha č. 1 — Technická specifikace a rozpočet pro část 2 veřejné zakázky, obsahující podrobné informace 

o předmětu pinění, 
technické a katalogové listy přístrojů a jejich příslušenství, 

- Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazoval část kvalifikace. 
18.15 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

Za Prodávajícího: 	 Za Kupujícího: 

V Praze, dne 24.9.2018 	 V Pelhřimově, dne   i9i fO - 	e tťe 

NernocnZat, Peil-ďirntsv 
příspěvková organizace 

ředitel 
Slovrinského bratrstv 710 
393 38 PELH1=21 

IČO 00 5/ 195 

Ing. Rostislav Hartman 	 ing. Jan Mlčák, MBA 
jednatel 	 ředitel 
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Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II. 
Příloha Č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet 

Část veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Nabídková cena v Kč bez DPH 
2 Vrtací systémy 832 675.- 

Předmět pinění počet ks cena za 1 ks v Kč bez DPH cena celkem v Kč bez DPH 
Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii 3 69350.- 208 050.- 
Baterie Pack 6 17 100.- 102 600. 
Nástavec oscilační pily 3 35 150.- 105 450.- 
Nástavec reciproční pily 3 35 150.- 105 450.- 
Nástavec na frézováni AO 3 12825.- 38475.- 
Nástavec na frézování Hudson 3 12 825.- 38475.- 
Nástavec - Univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs 3 12825.- 38 475.- 
Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter 3 12825.- 38 475.- 
Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 — 4,0 mm 3 30875.- 92625.- 
Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz 2 32300.- 64600.- 

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vypiní všechno prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". 

Ve sloupci "způsob spinění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob spinění podmínky tok, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. 

Název a označeni bateriové vrtačky nabízené dodavatelem 
(výrobce, řada, typové označení) 89-8507-400-OO. Modulární akumulátorová vrtačka Zimmer Universal Power Systém 

podmínka splňuje (Ano/Ne) způsob spinění podmínky cena za / ks v Kč bez DPH 

Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii ANO X 69350,- 
Pohonná modulárni a kumulátorová jednotka ANO X 
Výkon jednotky s baterií min. 250W ANO 400W 
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění ANO X 
Kanylace (průměr kanálu) min. 4 mm ANO 0,5 - 7,4mm 
Jedna společná rukojeť pro pilu i frézu ANO X 
Nástavce lze aretovat v rukojeti po 30° nebo 45° ANO 30° 

Baterie Pack ANO X 17100, 
2 ks baterií ke každé pohonné jednotce ANO X 
Lithiové (Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) nebo Li-Ion) — bez paměťového efektu a nutnosti 
úpiného vybití, s možností okamžitého opětovného na bíjení 

ANO 
Lithiové (Lithium Iron Phosphate (LiFePo4)) — 

bez pamětového efektu a nutnosti úpiného 
vybití, s možností okamžitého opětovného 
nabíjení. 

Parametry napětí a proudu min. 16,5V/7,5A ANO Výkon min. 16,5V DC/20A 
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Kapacita min. 1,1 Ah ANO 1,1 Ah • 
, 

Pracovní čas piné nabité baterie nejméně 15 min. ANO 15 min 
Doba nabití vybité baterie cca 60 minut (tj. max do 90v závislosti na kapacitě baterie a stavu 
nabití) 

ANO Doba nabití — cca 60 minut (v závislosti na 
kapacitě baterie a stavu nabití) 

Obal na sterilizaci ANO V nabídce neautoklávovatelné baterie v 
autoklávovatelném pouzdru 

Nástavce a příslušenství (ke každé pohonné jednotce) 
Nástavec oscilační pily ANO X 35.150r 

Dvoutlačítkové ovládáni s možnosti aretace proti nechtěnému spuštění ANO X 
Rozsah O až min. 11 000 oscilaci/min. ANO 0 až 12 000 oscilací/min 
Min. 8 poloh nastavení hlavice (změna pozice po pravidelných, stejně velkých úsecích) ANO X 
Rozkmit listu max. 4,5° ANO max. 4° 

Nástavec reciproční pily ANO X 35.150r 
Dvoutlačítkové ovládáni s možností aretace proti nechtěnému spuštění ANO X 
Rozsah O až min. 11 000 recip./min. ANO O až 12 000 recip./min. 
Min. 8 poloh nastavení hlavice (změna pozice po pravidelných, stejně velkých úsecích) ANO X 

Nástavec na frézování AO ANO X 12.825,- 
Rozsah O až min. 330 otáček/min. při frézování ANO 250, 350, 500 otáček/min 
Krouticí moment při frézování min. 9,0 Nm ANO 9,0 Nm 

Nástavec na frézování Hudson ANO X 12825,- 
Rozsah O až min. 330 otáček/min. při frézování ANO 250, 350, 500 otáček/min 
Krouticí moment při frézováni min. 9,0 Nm ANO 9,0 Nm 

Nástavec - univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs ANO X 12.825,- 
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání (s tolerancí +/- 10%) ANO 1000 otáček/min. 
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm ANO 4,0 Nm 
Kanylace O - 6,5 mm ANO X 

Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter ANO X 
Nejméně 1000 1000 otáček/min. při vrtání ANO 1000 otáček/min. 
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm ANO 4,0 Nm 

Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 - 4,0 mm ANO X 30.875,- 
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtáni ANO 1000 otáček/min. 
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm ANO 4,0 Nm 

Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz ANO X 32.300,- 
4 porty baterií ANO X 
LED indikátory režimu (baterie se nabíjí, baterie je nabita a připravena k použití) ANO X 
Automatický standby režim pro úspory elektrické energie ANO X 
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POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 

PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ 
Hnací systém Zimmer• Universal je mechanický nástroj určený k použití při velkých a malých chirurgických výkonech na kostech 
(například koleno, kyčel, chodidlo, ruka a rameno). 

Hnací systém Zimmer Universal smí používat pouze chirurgové v prostředí operačMho sálu. Populace pacientů je určena 
povahou chirurgického výkonu a chirurg nese odpovědnost za léčbu pacientův souladu s běžnou praxí. 

Hnací systém Zimmer° Universal lze pohánět buď baterii, elektricky (když se použije vhodná síťová šňůra) nebo pneumaticky. 
Rukojeti jsou konstruovány s jednoduchou nebo dvojitou spouští, což umožňuje použít funkci otáčení dopředu a dozadu. 

Všechny přípojky hnacího systému Zimmer. Universal pro vrtání, řezání pilou a vystručování jsou konstruovány k připojení na 
rukojeti Zimmer" Universal. 

POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rukojeť hnacího systému Zimmer•  Universal dodává kinetickou energii do řezacích nástrojů ve formě otáčení, oscilace nebo 
přenosu. 

RUKOJEŤ NAPÁJENA Z BATERIE/S ELEKTRICKÝM NAPAJEWM 
RÉF 	89-8507-400-00 

89-8507-400-10 

............. I. Modulární přípojka 

Bezpečnostní zámek  

Jednoduchá nebo dvojitá spoušť s 
proměnlivými otáčkami 

Vysokokapacitní lithiová 
dobíjitelná baterie 

Elektrické zapojeni 
Elektrická napájecí šňůra 

• Modulární konstrukce nabízí vrtání, řezáni pilou a vystružování 
• Lithiová dobíjitelná baterie nebo elektrický napájecí zdroj 
• Jednoduchá nebo dvojitá spoušť 
• Progresívní spoušťový mechanismus 
• Funkce pro chod vpřed a vzad 
• Poloha bezpečnostní pojistky 
• Autoklávovatelné pouzdro z nejmodernějších sloučenin 
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li POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 

Technické údaje 

Výkon Typidcy 250 W 

Hmotnost 780 gramů (bez baterie) 

Rozměry 120 mm x 150 mm x45 mm 

Nastaven( rychlosti Přibližně od O do 12 000 ot/min. 

Průměr Icanylačního kanálu 5 mm 

Zdroj napájení Sít nebo baterie 

Napájecí zdroj Baterie: 16,0V DC, 20 A 
Síť: 15V DC, 300W 

Provozní režim Přerušovaný: 1 minuta zapnuto/S minut vypnuto, Skrát s 
2hodinovou přestávkou 

Doba chodu s baterii Až 15 minut 

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem Baterie: Zařízení s vnitřním pohonem 
Síť: Třída I 

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem Použitý díl typu BF 

Stupeň ochrany proti vniknutí vody IPX6 

Podrninly prostředí během prostředí 

Teplota prostřed( 10 °C až 38 'C (50 °F až 100 'F) 

Relativní vlhkost 30% až 60% 

Nadmořská výška 52 000 m — není určeno pro prostředí o vysoké nadmořské 
výšce 

POZNÁMKA: Pro přepravu či uchovávání neplatí žádné zvláštní požadavky. Přeprava či uchovávání v prostředí, které omezuje 
expozici prachu, vlhkosti a teplotním výkyvům. 

UPOZORNÉM: 
• Používejte pouze s přípojkami Zimmer• Universal 
• Chraňte rukojeť před ponořením do kapalin. 

ELEKTRICKÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 

REF 
	

89-8510420-10 

89-8510-420-20 

• 	Elektrický napájecí zdroj 

• Kompatibilní s rukojetí napájenou z baterie/s 
elektrickým napájením Zimmer° Universal 

Technické úda e 

Vstup 100-240 V-, 50-60 Hz, 4,6-1,6 A 

Výstup 15V DC, 300W 

Rozměry 321 mm z 206 mm x 67 mm 

Hmotnost přibližně 2,76 kg (bez šňůry) 

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem Třída I 

Stupeň ochrany protl úrazu elektrickým proudem Použitý díl typu BF 

Stupeň ochrany proti vniknuti vody IPXD (obyčejný) 
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Podmínky prostředí během prostředí 

Teplota prostředí 

Relativní vlhkost 

Nadmořská výška 

10 taž 38 "C (50 'Paž100 'F) 

30 	až 60% 

S.2 000 m— není určeno pro prostředí o vysoké nadmořské 
výšce 

POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 

POZNÁMKA: Pro přepravu či uchovávání neplatí žádné zvláštní požadavky. Přeprava či uchovávání v prostředí, které omezuji 
expozici prachu, vlhkosti a teplotním výkyvům. 

UPOZORNĚNÍ: 
• Používejte pouze s rukojeťmi napájenými z baterie/s elektrickým napájením Zimmer• Universal a sterilizovatelnou napájecí 

šňůrou Zimmer• Universal. 
• Používejte výhradně certifikovanou síťovou napájecí šňůru se zabudovaným uzemněním. 
• Nepoužívejte elektrický napájecí zdroj, pokud byl poškozen nebo ponořen do kapaliny. 
• Zajistěte, aby nehrozilo zakopnutí o sterilizovatelnou napájecí šňůru. 
• Zkontrolujte, zda je síťové napájecí napětí 100 až 240V. 
• Před odpojením napájecích šňůr vypněte rukojeť a napájecí zdroj. 
• Vzduchové větrací otvory musí být vždy průchozí. 
• Napájecí zdroj a napájecí šňůry se nesmí ponořit do kapaliny. 
• Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO neodpojí zcela veškeré napájení od síťové zásuvky. Protože jako hlavní odpojovací zařízení pro 

přístroj slouží síťová šňůra, musíte ji odpojit ze síťové zásuvky, pokud se má odpojit veškeré napájení. Proto dbejte na to, 
aby byl přístroj instalován tak, že nebude hrozit zakopnutí o hlavni síťovou napájecí šňůru a že ji bude snadno možné odpojit 
ze síťové zásuvky v případě potřeby. 

KOMPAKTIW NABúEČKA BATERIf 
REF 	89-8510-421-00 

• Elektrická nabíječka baterií 

• Kompatibilní s baterii Zimmer° Universal pro aseptickou 
přenosovou sadu a sterilizovatelnou batch( Zimmer• 
Universal 

• Možnost nabíjet až čtyři baterie současně 

• Kontrolka ukazuje stav nabíjení baterie 

Technické údaje 

Vstup 100-240 V-, 50-60 Hz, 2-1 A 

Výstup 4 x 18VDC,1,5A 

Rozměry 321 mm x 206 mm x 94 mm 

Hmotnost přibližně 2,7 kg (bez baterie) 

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem Třída I 

Podmínky rostředi během prostředí 

Teplota prostředí 5 °C až 25 'C (41 "F až 77 'F) 
Neprovozujte v prostorách určených pro pacienty 

Relativní vlhkost 30% až 60% 

POZNÁMKA: Pro přepravu či uchovávání neplatí žádné zyláštn požadavky. Přeprava či uchovávání v prostředí, které omezuji 
expozici prachu, vlhkosti a teplotnim výkyvům. 
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POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 

UPOZORNĚNÍ: 
• Neprovozujte v prostorách určených pro pacienty. 
• Kompaktní nabíječka baterií Zimmer• Universal (REF 89-8510-421-00) nesplňuje požadavky IEC 60601-1. 
• Používejte pouze se sterilizovatelnou bateriíZimmer° Universal (REF 89-8510-440-50) nebo baterií Zimmer° Universal pro 

aseptickou přenosovou sadu (REF 89-8510-440-20). 
• Zkontrolujte, zda je síťové napájecí napětí 100 až 240 V. 
• Vzduchové větrací otvory musí být vždy průchozí. 
• Kompaktní nabíječka baterií se nesmí ponořit do kapaliny. 
• Pouze pro použití ve vnitřních prostorách. 
• Chraňte nabíječku před přímým slunečním zářením. 
• Po dobití (svítí zelená kontrolka) vyjměte baterie z kompaktní nabíječky baterii. 
• Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO neodpojí zcela veškeré napájení od síťové zásuvky. Protože jako hlavní odpojovací zařízení pro 

přístroj slouží síťová šňůra, musíte ji odpojit ze síťové zásuvky, pokud se má odpojit veškeré napájení. Proto dbejte na to, 
aby byl přístroj instalován tak, že nebude hrozit zakopnuti o síťovou napájecí šňůru a že ji bude snadno možné odpojit ze 
síťové zásuvky v případě potřeby. 

BATERIE A POUZDRO ASEPTICKÉ PŘENOSOVÉ SADY (ATK) 
REF 	89-8510-440-10 

89-8510-440-20 
	

Pouzdro 
	 Těsnění 

89-8510-440-30 

Víko 

Baterie 
• Dobíjitelná lithiová baterie 

• Sterilizovatelné pouzdro s 
odnímatelnou nálevkou pro snadný 
aseptický přenos baterie do pouzdra 

Pouzdro ATK 

Technické údaje 

Jmenovité napětí 16,0V CC, 20 A 

Rozměry Baterie: 76 mm x 60 mm x40 mm 
Pouzdro: 88 mm x 66 mm x 62 mm 

Hmotnost Baterie: 230 grammes 
Pouzdro: 90 grammes 

Podmínky prostředí během prostředí 

Teplota prostředí 
	

10 'C a/ 38 °C (50 °F až 100 'F) 

Relativní vlhkost 
	

30% až 60% 

Podmínky skladování a přepravy 
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru a popálení. Během skladování či přepravy nezahřívejte nad 80 °C (176 'F) a nevystavujte 
působení otevřeného ohně. Vystavení zvýšené teplotě může snížit kapacitu a výkonnost baterie. 

UPOZORNĚNÍ: 
Pouzdro ATK REF 89-8510-440-10 
• Nesterilizujte a neutoklávujte. 
• Dobíjejte pouze pomocí kompaktní nabíječky baterii Zimmer° Universal (REF 89-8510-421-00). 
• Používejte pouze s pouzdrem aseptické přenosové sady Zimmer° Universal (REF 89-8510-440-10). 
• Po dobití (svítí zelená kontrolka) vyjměte baterie z nabíječky. 
• Neponořujte do kapaliny ani nevkládejte do automatické myčky. 
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POPIS A TECHNICKÉ ÚDAJE 

UPOZORNĚNÍ: 
Pouzdro Anc REF 89-8510-440-10 
• Po použití vyjměte pouzdro ATK z rukojeti. 
• Před sterilitu( vyjměte baterii z pouzdra. 
• Používejte pouze s baterií Zimmer° Universal (REF 89-8510-440-20). 
• Nemyjte a nesterilizujte s uzavřeným víkem. 
• Musí být přítomné těsněni mezi vlkem a pouzdrem a musí být stlačené, aby byla zaručená těsnost. 

STERILIZOVATELNÁ BATERIE 
REF 	89-8510-440-50 

• Dobíjitelná lithiová baterie 

• Sterilizovatelná pomocí autoklávového cyklu FLASH 

Technické údaje 

Jmenovité napětí 16,0V DC, 20A 

Rozměry 88mmx 66 mmx 62mm 

Hmotnost 310 gramů 

Podmínky prostředí během prostředí 

Teplota prostředí 
	

10 'C až 38 'C (50 7 až 100 'F) 

Relativní vlhkost 
	

30% až 60% 

Podmínky skladování a přepravy 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru a popálení. Během skladování či přepravy nezahřívejte nad 80°C (176 7)a nevystavujte 
působení otevřeného ohně. Vystavení zvýšené teplotě může snížit kapacitu a výkonnost baterie. Když sterilizaci provádíte 
teplem, přísně dodržujte pokyny uvedené v odstavci čištění, dekontaminace a sterilizace. 

UPOZORNN: 
• Po použití vyjměte sterilizovatelnou baterii z rukojeti. 
• Používejte pouze autoklávový cyklus flash (viz odstavec Sterilizace). Nepřekračujte 4 minuty při 132 'C (270 'F) nebo 

3 minuty při 134 'C (273 7). Proces parní sterilizace flash nesmí zahrnovat dobu sušení. 
• Sterilizovatelná baterie Zimmer° Universal je jedinou součástí hnacího systému Zimmer• Universal, kterou lze sterilizovat 

technologií STERRADs. Podrobnosti naleznete v PRŮVODCI STERILITY STERRAD0. 
• Dobíjejte pouze pomocí kompaktní nabíječky baterifZimmer• Universal (REF 89-8510-421-00). 
• Po dobití (svítí zelená kontrolka) vyjměte baterie z nabíječky. 
• Po dobíjení nechte sterilizovatelnou baterii dostatečně dlouhou dobu vychladnout, abyste ji do autoklávu vkládali při 

normální teplotě operačniho sálu. 
• Neponořujte do kapaliny ani nevkládejte do automatické myčky. 
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OPERAČNÍ POSTUP 

OPERAČNÍ POSTUP 
UPOZORNĚNI: 
• Před prvním použitím se musí hnací systém Zimmer Universal vyčistit a sterilizovat podle pokynů (Viz Pokyny pro čištění, 

dekontaminaci a sterilizaci). 
• Když se rukojef nepoužívá, umístěte bezpečnostní vypínač do polohy nbezpečnostní poloha - vypnuto". 
• Výkony pro připojení a odpojení jak přídavných zařízeni od rukojeti, tak příslušenství (vrtáky, výstružníky, pilové listy, 

adaptér) od přídavných zařízení se nesmí provádět nad pacientem. 
• $ přídavnými zařízeními a příslušenstvím manipulujte nebo provádějte jejich výměnu nad zadním stolkem při vypnuté 

rukojeti. 
• Po připojení rukojeti k napájecímu zdroji (baterie nebo napájecí zdroj) nesmí dojít ke kontaktu s příslušenstvím (vrtáky, 

výstružníky, pilové listy, adaptér). 

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Sestavovat, dokud neuslyšíte „kliknutí" 
	

Sestaveno 
	

Odpojit současným stisknutím obou 
tlačítek 

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ BATERIE 

Sestavovat, dokud neuslyšíte 
	

Sestaveno 
	

Odpojit současným stisknutím obou tlačítek 
„kliknutí" 

UPOZORNĚNI: Po padl« vyjměte baterii z rukojeti. 
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Doporučená poloha ruky při odpojováni baterie a napájecí šňůry. 

ZAPNUTÍ A  VYPNUTÍ RUKOJETI 
Rukojeť Universal s dvojitou spouští (REF 89-8507-400-00) 

OPERAČNÍ POSTUP 

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ NAPÁJECÍ AURY 

Sestavovat, dokud neuslyšíte 	Sestaveno 
	 Odpojit současným stisknutím obou tlačítek 

„kliknutr 

1: Zapnuto 	 0: Bezpečnostní poloha - vypnuto 
Umístěte vypínač na kteroukoliv stranu 	 Umístěte vypínač do středu 
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OPERAČNÍ POSTUP 

Rukojeť Universal s jednoduchou spouští (REF 89-8507-400-10) 

	

Zapnuto (dopředu) 
	

ci lapnuto (dozadu) 
	

0: Bezpečnostní poloha - vypnuto 

	

Umístěte vypínač doleva 
	

Umístěte vypínač doprava 	Umístěte vypínač do středu 

SPUŠTĚNÍ MOTORU VPŘED A VZAD 

POZNÁMKA: Před každým použitím hnacího systému Zimmer• Universal pro chirurgické účety zkontrolujte funkčnost rukojetij  

Rukojeť Universal s dvojitou spouští (REF 89-8507-400-00) 

Vpřed - dolní spoušť 
	

Vzad - obě spouště současně 

POZNÁMKA:  Stisknutí vyšší spouště samotné nepovede k žádné operaci rukojeti. 

Rukojeť Universal s jednoduchou spouští (REF 89-8507-400-10) 

Zapnuto (dopředu) 
	

0: Zapnuto (dozadu) 	 Vyberte změnu otáčení, 
Umístěte vypínač doleva 
	

Umístěte vypínač doprava 	 pak stiskněte spoušť 
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Kontrolka 

OPERAČNÍ POSTUP 

DOBÍJENÍ BATERIÍ 

• Připojte kompaktní nabíječku baterií Zimmer• Universal šňůrou dodávanou 
S přístrojem. 

• Zatlačte tlačítko vypínače napájeni na i a tím zapnete nabíječku. 

• Když nebudou připojeny žádné baterie, čtyři kontrolky v horní části 
nabíječky budou svítit zeleně. 

Tlačítko vypínače napájení 

 

Síťové připojení 

• Připojte až čtyři baterie podle následujícího obrázku. 

• Kontrolka ČERVENÁ: Baterie se dobíjí 

ZELENÁ: 	Baterie je nabitá a připravená k použití 

VYPNUTO: Obraťte se na svého místního zástupce Zimmer 

• Zatlačte tlačítko vypínače napájení na O a tím vypnete nabíječku. 

UPOZORNĚN( 
• Po dobití vyjměte baterie z nabíječky. 
• Baterie před vypnutím nabíječky vyjměte. 

Baterie Universal pro aseptickou přenosovou sadu (REF 894510-440-20) 

Sterilizovatelná baterie Universal (REF 89-8510-440-50) 
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OPERAČNÍ POSTUP 

PŘENOS BATERIE DO STERILNÍHO POUZDRA ATK 
UPOZORNĚNÍ: 
• Baterie není sterilní; během přenosu se baterie nesmí dotknout STERILNÍ OSOBA. 
• Pouzdro je sterilní; během přenosu se baterie nesmí dotknout NESTERILNÍ OSOBA. 
• Musí být přítomné těsnění mezi víkem a pouzdrem a musí být stlačené, aby byla zaručená těsnost. 

• STERILNÍ OSOBA (A): Umístěte zamykací systém do • a tim otevřete víko pouzdra. 

• STERILNÍ OSOBA (A): Sestavte nálevku na pouzdru. 
• NESTERILNÍ OSOBA (B): Zasuňte baterii do pouzdra otvorem v nálevce. 

Zatlačte, dokud nebude zcela zasunuta, pak nálevku odeberte. 

• STERILNÍ OSOBA (A): Uzavřít víko. Umístěte zamykací systém do 	a tim uzamknete pouzdro. 

Jakmile uslyšíte „cvaknutr, bateriový zdroj je připraven k použití. 

JAK ODEBRAT BATERII Z POUZDRA ATK 
Po dokončení výkonu NESTERILNÍ OSOBA (B) rozebere aseptickou přenosovou sadu (ATK) tim, že vyjme baterii z pouzdra ATK. 
Pokud se nálevka nepoužívá, je nutné dodržovat pokyny z předchozího odstavce, přičemž se jednotlivé kroky provádí v opačném 
pořadí. 
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Tlačítko vypínače napájení 

Konektor Kontrolka 

Červené tečky 

Při odpojování šňůry držte konektor. 

Síťové připojení 

NIV RSAL 

74 4 
imencr 
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OPERAČNÍ POSTUP 

VAROVÁNí : BaterieZimmer° Unlversal (REF 89-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou sadu (ATI() se nesmí čistit  
v automatické myčce a ani sterilizovat. 

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE UNIVERSAL 
• Připojte napájecí zdroj Zimmer• Universal šňůrou dodávanou 

s přístrojem. 

• Zatlačte tlačítko vypínače napájení na I a tím zapnete napájecí 
zdroj. 

• Jakmile se zapne napájení, kontrolka bude svítit zelené. 

• Přesvědčte se, že je k napájecímu zdroji připojena sterilizovatelná 
napájecí šňůra, zkontrolujte, že jsou 2 červené body vyrovnány 
v přímce. 

• Zatlačte tlačítko vypínače napájení na O a tím napájecí zdroj 
vypnete. 

• Chcete-li odpojit sterilizovatelnou napájecí šňůru od napájecího 
zdroje, držte konektor a současné vyjměte šňůru z napájecího 
zdroje. 
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ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 
Tyto pokyny se týkají celého hnacího systému Zimmer• Universal a jeho příslušenství. 

Elektrický napájecí zdroj (REF89-8510-420-10), baterii (REF 89-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou soustavu a kompaktní nabíječku 
baterií (REF 89-8510-421-00) není nutné sterilizovat. Je to proto, že nejsou konstruovány tak, aby odolaly sterilizačnímu procesu. 

Tyto pokyny musí provádět profesionální personál, který je vhodně proškolen v metodách čištění a dezinfekce. 

PROCESNÍ VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

PROCESNÍ VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

PŘEDBĚŽNÁ EZINFEKCE 

PŘÍPRAVA MITERIÁLŮ PRO 
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 

RUČNÍ kišrĚW 

KON4ZOLA 

DEZI4EKCE 

PŘÍPRAVA MITERIÁUŮ PRO 
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ 

AUTOMATIÉ ČIŠTĚNÍ A 
DEZINFEKCE 

KOřilltOLA 

STERICIZACE 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Zařízení se musí vyčistit co nejdříve po použití. 

VAROVÁNI: Následující díly se nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat. 
U těchto jednotek lze vnější povrch očistit látkou, která byla lehce navlhčena (neodkapává) slabým detergentem (hodnota pH 
by měla být nižší než 9): 

Elektrický napájecí zdroj Zimmer• Universal (REF 89-8510-420-10) 
Baterie Zimmera Universal (REF 89-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou sadu (ATK) 
Kompaktní nabíječka baterit Zimmer• Universal (REF 89-8510-421-00) 

Sterilizovatelná baterie Zimmer• Universal (REF 89-8510-440-50) se nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat. 

Při použití kompletní aseptické přenosové sady (ATK)Zimmer• Universal s baterii se pouzdro ATK (REF 89-8510-440-10) a ná levka 
pro ATK (REF 89-8516-440-30) nesmí čistit v automatické myčce a ani sterilizovat. 
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ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

Doporučuji se čisticí prostředky s pH 7 až 9. Použití čisticích prostředků s vyšší hodnotou pH může způsobit rozpouštění povrchu 
z hliníku a jeho slitin, plastů nebo kompozitních materiálů. Navíc hodnoty pH překračující 11 mohou poškozovat I povrch 
z nerezavějící ocefi. 

K čištění a dekontaminaci používejte pouze detergenty kompatibilní s anodizovanými hliníkovými povrchy. 

PŘíPRAVA NA ČIŠTĚNí 
1. Dejte rukojef do polohy »bezpečnostní poloha -yypnoto . 
2. Odpojte vzduchové hadice, napájecí šňůry nebo vyjměte baterie podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup 

v návodu rukojeti. 
3. Odeberte spotřební řezací díly k jednorázovému použití podle pokynů v návodu Přípojky a zlikvidujte je uložením do vhodné 

nádoby. 
4. Odeberte všechny přípojky podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup návodu rukojeti. 
5. Pokud se používá pouzdro baterie ATK, otevřete víko a odstraňte baterii z krytu podle pokynů uvedených v odstavci Provozní 

postup návodu rukojeti napájené z baterie/s elektrickým napájením. 

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE 
Ihned po použití opatrně zařízení opláchněte sterilní vodou nebo vodou připravenou reverzní osmózou (R0), aby se odstranily 
všechny viditelné nečistoty. 

Odstraňte jakékoliv viditelné nečistoty měkkou látkou, která nepouští vlákna, napuštěnou v detergentu (podle nemocničního 
protokolu). 

Měkkou látku po použití zlikvidujte. 

Pokud čištění nelze provést ihned, dejte odpojená zařízení do nové látky silně nasycené detergentem (podle nemocničního 
protokolu). 

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO BDĚNÍ ČIŠTĚNÍ 
Proces ručního čištění byl validován podle pokynů AAMI TIR číslo 12 a ISO 17664. 

Materiály: 

Nepoužívejte detergenty obsahující fenol, aldehyd a aktivní preparáty nezásaditého typu (hodnota pH by měla být menší než 9): 
kvartérni amonné a guanidinové deriváty (proces validovaný STERIS Prolystica 2X). 

Ředěni a teplotní parametry musí dodržovat technické parametry výrobce detergentu. 

Používejte RO nebo destilovanou vodu (tvrdost nižší než 120 mg/I CaCO3). 

Používejte neabrazivig kartáče a neabrazivní látku, která nepouští vlákna. 

UPOZORNĚNÍ:  Hnací systém Zimmere  Universal se nesmí ponořit do ultrazvukového čisticího přístroje a ani v něm čistit. 

RUČNí ČIŠTĚNÍ 
Opláchněte rukojeti, přípojky, sterilizovatelnou baterii a pouzdro ATK RO nebo destilovanou vodou, dokud nebudou odstraněny 
všechny viditelné tělní tekutiny a tkáně. 

Opatrně čistěte každou část zařízení kartáčem a/nebo měkkou látkou napuštěnou vhodným detergentem minimálně 2 minuty. 

Během čištění věnujte zvláštní pozornost kriticky důležitým místům: obnažené díly, úzké dutiny, malé otvory a pohyblivé části. 

Nechte detergent natéci do dutin a míst, která jsou obtížně přístupná. 

Opatrné proplachujte RO nebo destilovanou vodou, aby se odstranil veškerý detergent. 

Zařízení vysušte suchou látkou, která nepouští vlákno. Pokud bude k dispozici, lze použít filtrovaný vzduch určený pro použití 
v lékařství. 

KONTROLA 
Pečlivě zkontrolujte všechna zařízení, aby bylo zajištěno odstranění všech viditelných nečistota detergentu. 
Bude-li to nutné, opakujte kroky ručního čištění. 

POZNÁMKA:  Pokud nebudou zařízení dezinfikována okamžitě po opláchnutí, opatrné je osušte měkkou látkou, aby nedošlo 
k žádné mikrobiální kontaminaci způsobené vlhkosti. 

DEZINFEKCE 
Zařízení zabalte na 30 minut do měkké látky silně nasycené detergentem/dezinfekčním přípravkem o doporučeném pH. 

Po 30 minutách kontaktní doby otřete zařízeni nasycenou látkou a zvláštní pozornost věnujte spojům, lícujícím plochám, spárám 
a malým otvorům. 
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Všechny díly zařízeni opláchněte RO nebo destilovanou vodou. 

Zařízení opatrně osušte měkkou látkou, která neuvolňuje vlákna, nebo vzduchem. 

oostuo ručního čištění a dezinfekce • 
KROK POPIS KROKU POKYN PRO KROK PMSLUŠENSTV( DOBA TRVÁNÍ 

Čištění 
Kroky 

1 Kontaminace 
odstranění 

Opláchněte výrobek RO 
nebo destilovanou vodou, 
čímž odstraníte jakýkoliv 
viditelný organický 
materiál. Naneste 
detergent pomocí látky 
neuvolňující vlákno a 
podle potřeby za pomoci 
kartáčku s měkkými 
štětinami odstraňte 
jakoukoliv viditelnou 
nečistotu. 

-Studená RO nebo 
destilovaná voda/RO 
nebo destilovaná voda 
o pokojové teplotě 

- Kartáček s měkkými 
štětinami 

- Látka neuvolňující vlákno 
- Detergent $ 

doporučenou hodnotou 
pH/dezinfekční činidlo 

Dokud se neodstraní 
všechna viditelná 
nečistota. 
Minimálně se doporučuji 
dvě (2) minuty. 

2 Opláchnuti Výrobek opláchněte RO 
nebo destllovanou vodou, 

-Studená RO nebo 
destilovaná voda/RO 
nebo destilovaná voda 
o pokojové teplotě 

Dokud se neodstraní 
všechen viditelný 
detergent 

3 Sušeni Zařízení vysušte pomocí 
suché látky, která nepouští 
vlákno. Pokud bude 
k dispozici, lze použít 
filtrovaný vzduch určený 
pro použití v lékařství. 

- Látka neuvolňující vlákno 
- Filtrovaný stlačený 

vzduch určený pro 
použití v lékařství 

Dokud nebude výrobek 
vizuálně suchý. 

Dezinfekce 
Kroky 

4 Nanášeni 
dezinfekce 

Naneste detergent/ 
dezinfekční přípravek 
s doporučeným pH 
na látku neuvolňující 
vlákna Zakryjte 
povrchovou plochu  
zařízení nasycenou 
látkou. 

-Detergent $ 
doporučenou hodnotou 
pH/dezinfekční činidlo 

- Látka neuvolňující 
vlákno. 

-Střílcací lahev nebo jiný 
ruční aplikátor 

 

Minimálně se 
doporučuje třicet (30) 
minut. 

5 Ruční 
dezinfekce 

Po 30 minutách kontaktní 
doby otřete kontaktní 
povrchy zařízení, spoje a 
lícující plochy krycí látkou. 

- Detergent s 
doporučenou hodnotou 
pH/dezinfekční činidlo 

- Látka neuvolňující vlákno 

Ruční čištění skončí, až 
budou povrchy zařízení, 
spoje a štěrbiny ručně 
vytřeny. 

6 Konečné 
oplachování 

Výrobek opláchněte RO 
nebo destilovanou vodou 
o pokojové teplotě. 

- RO nebo destilovaná 
voda o pokojové teplotě 

Minimálně 30 sekund. 

7 Konečné sušení Zařízení vysušte pomocí 
suché látky, která nepouští 
vlákno. Pokud bude 
k dispozici, lze použít 
filtrovaný vzduch určený 
pro použití v lékařství. 

- Látka, která nepouští 
vlákna 

- Filtrovaný stlačený 
vzduch určený pro 
použití v lékařství 

Dokud nebude výrobek 
vizuálně suchý. 

VAROVÁNÍ: Hnací systém Zimmer• Universal se nesmí ponořit ani namáčet ve vodě nebo čisticím prostředku. 
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PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Proces automatického čištění a dezinfekce byl validován podle pokynů AAMI TIR číslo 30 a ISO 17664. 

UPOZORNĚNÍ:  Před automatickým čisticím a dezinfekčním postupem se musí provést postup ručního čištění a dezinfekce. 

Materiály: 

Detergent s neutrálním nebo slabé alkalickým pH: pH <9 

Neutralizační činidlo 

Oplachovací pomůcka 

Automatická myčka 

Zdvihací podnos Universal (REF 89-8510-459-48) a sterilizační skříň Universal (REF 89-8510-459-47) se také prodávají jako 
sada (REF 89-8510-459-46). Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510-459-48) bylo validováno a doporučuje se pro postup 
automatického čištění a dezinfekce po ručním čištění a dezinfekci. 

Pokud se zdvihací podnos (REF 89-8510-459-48) nepoužívá, vložte zařízení do automatické myčky v drátěném koši. Zajistěte, aby 
bylo zařízení orientována svisle, což napomáhá odtékání. Zařízení vkládejte opatrné, aby se zabránilo pohybu, který může zabránit 
správnému čištění, a vždy dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu mezi více komponentami. 

Komponenty je zapotřebí umístit na zdvihací podnos podle nákresů vytištěných na zdvihacím podnosu. Zdvihací podnos 
nepřetěžujte. 

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Vložte zdravotnické prostředky do automatické myčky. Mezi zařízeními nesmí dojít k žádnému kontaktu (pohyb může zařízeni 
poškodit a může narušit čisticí operaci). 

Nástroje dávejte do myčky tak, aby otvory směrovaly dolů a usnadnil se tak odtok. 

Spusťte automatickou myčku. 

Postup automatického čištění a dezinfekce 

POPIS KROKU POKYN PRO KROK PŘÍSLUŠENSTVÍ DOBA TRVÁNÍ 

Automatická myčka Uložte celé zařízeni do 
automatické myčky, nástroje 
ukládejte tak, aby otvory 
směrovaly dolů. 

- Automatická myčka 
-Rozebrané zařízení 
-Čisticí roztok myčky 
- Neutralizační roztok myčky 

Minimální celková doba cyklu: 
51 minut při zahrnutí všech 
následujících kroků. 

Valkloyaný cyklus automaticke myčky 

Krok Minimální doba Doporučená teplota 

Předběžné mytí 2:00 minut Teplota vody 20 'C (68 'F) 

Čištění 5:00 minut Teplota vody 55 °C (131 'F) 

Neutralizace 2:00 minut Teplota vody 20 °C (68 'F) 

Oplachování I 2:00 minut Teplota vody 20 °C (68 °F) 

Oplachování II (konečné) 5:00 minut Teplota vody 93 'C (200 °F) 

Sušení 35:00 minut Teplota komory 99 °C (210 'F) 

Pro účinnost čištění byly validovány pouze mycí parametry uvedené shora. 
Chování hnacího systému Zimmer• Universal však není ovlivněno v případě použití nižší teploty a/nebo kratší doby zdržení. 

KONTROLA 

Zkontrolujte každou část zařízení, aby bylo zajištěno odstranění všech nečistot. 
Pokud to bude nezbytné, čisticí proces opakujte. 
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STERILIZACE 
Referenční parametry cyklu parní sterilizace uvedené níže byly validovány a zajišťují sterilní výsledek sterilizací parou podle 
ANSI/AAMI/150 17665-1:2006, Sterilizace zdravotnických prostředků. část 1: Vlhké teplo. Proces sterilizace parou byl pro tyto 
zdravotnické prostředky validován s cílem zajistit úroveň zajištění sterility (541) 10-6 nebo lepší při použití sterilizačních skříní 
(REF 89-8510459-41 nebo REF 89-8510-459-42 nebo REF 89-8510-459-43 nebo REF 89-8510-459-45 nebo REF 89-8510-459-46). 
Důrazně doporučujeme použít tyto sterilizační skříně. 

Nezapomeňte, že procesy popsané v této kapitole jsou jediné, na něž se vztahuje naše záruka. Žádné jiné sterilizační procesy se 
nesmí používat, neboť hrozí riziko vyvolání předčasného opotřebení a poškozeni zdravotnického prostředku. 

Proces parní sterilizace musí probíhat v kvalifikovaném autoklávu. 

Komponenty je zapotřebí umístit do skříní podle nákresů na skříních vytištěných. Skříně nepřetěžujte. 

UPOZORNĚNÍ: 
• Pro pneumatickou rulcojd: Vyjměte před sterilizačním procesem všechny mycí uzávěry (REF 89-8510-455-50, REF 89-8510-

555-00) na hadicích a na vstupu vzduchu do rukojeti. 
• Sterilizačním procesem nesmí projít žádný uzávěr. 

VAROVÁNÍ: 
• Sterilizovatelná baterie Zimmer° Universal (REF 89-8510-440-50) se musí sterilizovat flash autoklávovým cyklem. 

Nepřekračujte 4 minuty při 132 'C (270 'F) nebo 3 IllinUty při 134 'C (273 °F). Proces parní sterilizace flash nesmí zahrnovat 
dobu sušeni. 

• Sterilizovatelná baterie Zimmer• Universal je jedinou součástí hnacího systému Zimmer° Universal, kterou lze sterilizovat 
technologií STERFtADo. Podrobnosti naleznete v PRŮVODCI STERILITY STERRADs. 

• Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510-459-48) s jinou sterilizační skříní, než je doporučeno (REF 89-8510-459-47), musí 
být před použitím validováno 

Rukojeti a příslušenství Lmmer° Universal (s výjimkou sterilizovatelné baterie Universal REF 89-8510-440-50) byly validovány s 
ohledem na odolnost během následujících procesů parní sterilizace: 

Parametry cyklu parní sterilizace 
Typ parního cyklu Teplota Doba zdrženi páry Minimální doba 

sukni 
Předyakuoyý 132 *C / 270 'T 4 minut 8 minut 
Předyakuový 132 °C / 270 *F 8 minut 8 minut 
Předvakuový 134 't / 273 'T 3 minut 8 minut 
Předyakuový 134 'C / 273 'F 18 minut 8 minut 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) 
UPOZORNĚNÍ: 
• Hnací systém Zimmer• Universal a kompaktní nabíječka baterií Zimmer° Universal splňuji normu o elektromagnetické 

kompatibilitě IEC 60601-1-2:2007. Obě zařízení se musí nainstalovat a uvést do provozu podle odstavce „Elektromagnetické 
kompatibilita" uvedeného v tomto dokumentu. 

• Tento výrobek by mohly potenciálně rušit určité typy mobilního telekomunikačního zařízení. Musí se respektovat oddělovací 
vzdálenosti doporučené v odstavci „Elektromagnetické kompatibilita". 

• Tento výrobek by se neměl používat v těsné blízkosti jiného zařízení a neměl by na něm být položen. Pokud je nezbytné 
použití v těsné blízkosti jiného zařízení nebo na něm, je nutné tento výrobek sledovat, aby se ověřil normální provoz 
v použité konfiguraci. 

• Použití jiného příslušenství a kabelů než těch, které jsou specifikovány či dodávány výrobcem tohoto výrobku jako náhradní 
díly, může způsobit zvýšení jeho emise nebo sníženou odolnost 
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ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE 
Hnací systém Zimmer° Universal a kompaktní nabíječka baterií Zimmer° Universal jsou určeny pro dále specifikované 
elektromagnetické prostředí, Je nutné, aby zákazník či uživatel zajistil, že budou v takovém prostředí používány. 

EMISNÍ TESTY SHODA ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ-PRŮVODCE 

RF emise 

CISPR 11 

Skupina 1 Hnací systém Zimmer° Universal a kompaktní nabíječka baterií 
Zimmer• Universal používají vysokofrekvenční energii pouze 
pro svoji vnitřní funkci. Proto jsou vysokofrekvenční emise velmi 
nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly jakékoliv rušení 
blízkého elektronického zařízení. 

RF emise 

CISPR 11 

Třída B Hnací systém Zimmer° Universal a kompaktní nabíječka 
baterií Zimmer• Universal jsou vhodné k použití ve všech 
objektech včetně domácích obytných objektů a 1, těch, které 
jsou přímo připojeny na veřejnou nízkonapěťovou napájecí síť, 
která zásobuje budovy určené k domácím obytným účelům. 
Kompaktní nabíječka bateriíZimmer• Universal se nesmí 
používat v místech, kde probíhá péče o pacienty. 

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Výchylky napěd/kolísání 
napětí 
IEC 61000-3-3 

Conforme 

ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOST 
Hnací systém Zimmer° Universal a kompaktní nabíječka baterii Zimmer° Universal jsou určeny pro dále specifikované 
elektromagnetické prostředí. Je nutné aby zákazník či uživatel za !stu že budou v takovém prostředí používány. 
TEST ODOLNOSTI ÚROVEŇ TESTU 

IEC 60601 
ÚROVEŇ SHODY ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ 

— PRŮVODCE 

Elektrostatický 

výboj (ESO) 

IEC 61000-4-2 

16 kV kontaktní 

± 8 kV vzduch 

± 6 kV kontaktní 

± 8 kV vzduch 

Podlahy musí být dřevěné, betonové 
nebo z keramických dlaždic. 
Pokud mají být podlahy pokryty 
syntetickými materiály, relativní 
vlhkost by měla být nejméně 30%. 

Elektrický rychlý přechod/ 
vysokofrekvenční impulz 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro silová napájecí 
vedení 

± 1 kV pro výstupní/ 
vstupní vedeni 

± 2 kV pro silová napájecí 
vedení 

± 1 kV pro vírstupni/vstupní 
vedení 

Kvalita síťového napájení by měla 
odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí. 

Výboj 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV diferenciální režim 

± 2 kV společný režim 

± 1 kV diferenciální režim 

± 2 kV společný režim 

Kvalita síťového napájeni by měla 
odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a výchylky napětí na 
vstupních napájecích vedeních 

IEC 61000-4-11 

<5% U, (>95% pokles UT) 
na 0,5 cyklu 

40% U, (60% pokles UT) 
po dobu 5 cyklů 	. 

70% UT  (30% pokles UT) 
po dobu 25 cyklů 

<5% LI, (>95% poklesly 
na 5 sekund 

<5% U, (>95% pokles U„) na 
0,5 cyklu 

409 U, (60% pokles UT) po 
dobu 5 cyklů 

70% UT  (30% pokles Ltd Po 
dobu 25 cyklů 

<5% U, (>95% pokles Ur) na 
5 sekund 

Kvalita síťového napájení by měla 
odpovídat typickému komerčnímu 
nebo nemocničnimu prostředí. 
Pokud uživatel hnaciho systému 
Zimmer° Universal nebo kompaktní 
nabíječky baterlí Zimmer•  Universal 
vyžaduje nepřetržitý provoz během 
velkých výpadků sítě, doporučujeme, 
aby se zařízení napájela 
z nepřerušitelného zdroje napájení 
nebo baterie. 

Magnetické 	pole 	napájecího 
kmitočtu (50/68 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole napájecího 
kmitočtu by měla být na úrovních 
charakteristických pro typické 
místo v typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí. 

POZNÁMKA: lije - střídavé síťové silové napětí před použitím úrovně testu. 
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ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOST, VYSOKOFREKVENČNÍ PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ 
Hnací systém Zimmer° Universal a kompaktní nabíječka baterií Zimmer° Universal jsou určeny pro dále specifikované 
elektromagnetické prostředí. Je nutné, aby zákazník či uživatel zajistil, že budou v takovém prostředí používány. 

TEST ODOLNOSTI ÚROVEŇ TESTU 
IEC 60601 

ÚROVEŇ SHODY ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘED( — 
PRŮVODCE 

Přenosné a mobilní vysokafrekvenční komunikační zařízení je zapotřebí používa ve v'étší vzdálenosti o jakékoliv části hnacího 
systému Zimmer° Universal nebo kompaktní nabíječky baterií Zimmer° Universel než je doporučená separační vzdálenost 
vypočítaná z rovnice platné pro kmitočet vysilače. 

Vedená vysoká frekvence 

IEC 61000-4-6 

Vyzařovaná vysoká frekvence 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

150 kHz až 80 MHz 

3 V/m 

80 MHz až 2,5 GHz 

3 Vrms 

3 V/m 

Doporučená separační vzdálenost 

d = 1,2VP 

d = 1,2VP 80 MHz až 800 MHz 

d = 2,3VP 800 MHz až 2,5 GHz 

kde je P maximální jmenovitý výstupní 
výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce 
vysílače a d je doporučená separační 
vzdálenost v metrech (m). 

POZNÁMKY: 
• Síly polez pevných vysokofrekvenčních vysflačů, jak je určil elektromagnetický průzkum místa', by měly být menší než jsou 

úrovně shody v každém kmitočtovém rozsahub. 
• Rušení se může vyskytnout v blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem: 

(((•))) 
A 

• V rozsahu 80 MHz až 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 
• Tyto směrnice nemusí platit za všech okolností, šíření elektromagnetických vin je ovlivéováno absorpcí a odrazy od 

konstrukcí, předmětů a lidí. 

a Síla pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiotelefony (mobilní/bezšřiůrově) a pozemní mobilní 
radiostanice, amatérské radiostanice, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání nelze teoreticky přesně předpovědět. 
Pro hodnocení elektromagnetického prostředí vytvořeného pevnými vysokofrekvenčními vysílači je zapotřebí zvážit 
elektromagnetický průzkum místa. Pokud naměřená síla pole v místě, kde se používá hnací systém Zimmer• Universal nebo 
kompaktní nabíječka baterií Zimmer° Universal používá, překračuje hladiny shody vysokofrekvenčního signálu aplikace 
uvedené shora, je nutno sledovat hnací systém Zimmer° Universal nebo kompaktní nabíječku baterii Zimmer° Universal, aby 
se ověřil jejich normální provoz. Pokud bude zjištěno abnormální chování, možná bude zapotřebí dodatečných opatření, jako 
je změna orientace nebo přemístění hnacího systému Zimmer° Universal nebo kompaktní nabíječlcy baterií Zimmer• Universal. 

b V kmitočtovém rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by síly pole neměly překročit 3 V/m. 
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Jmenovitý maximální 
výstupní výkon vysílače ve 

wattech (W) 

Separační vzdalenost podle kmitočtu vysílače v metrech (m) 

150 kHz až 80 MHz 
d =. 1,2VP 

80 MHz až 800 MHz 
d = 1,20 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 2,3VP 

0.01 0,12 m 0,12 m 0,23 m 

0.1 0,38m 0,38m 0,73 m 

1 1,2m 1,2m 2,3m 

10 3,8m 3,8m 7,3m 

100 12m 12m 23m 

Pro vysílače s nastaveným maxMálním výstupnim výkonem, které tu nejsou uvedeny, lze určit doporučenou separační 
vzdálenost d v metrech (m) pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální vystupní výkon daný pro vysílač 
ve wattech (W) podle výrobce vysílače. 

POZNÁMKY: 
• V rozsahu 80 MHz až 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah. 
• Tyto směrnice nemusí platit za všech okolnosti. šíření elektromagnetických vin je ovlivňováno absorpcí a odrazy od 

konstrukcí, předmětů a lidí. 

DÉLKA ŠŇŮRY (KABELU) 

KABELY A PRISLUŠENSTVií maximÁiNt DÉLKA VE SHODĚ S: 

Sterilizovatelná napájecí šňůra 
Zimmer• Universal 

3,5 metru RF emise, CISPR 11, 
Třída B/skupina 1 

REF 89-8510-420-20 
(pro napájecí zdroj Zimmer• 

Harmonické emise, 
IEC 61000-3-2 

Universal) 
Výchylky napětí/kolísání nap'étí, 
IEC 61000-3-3 

Elektrostatický výboj (ESO) 
IEC 61000-4-2 

Elektrický rychlý přechod/vysokofrekvenční impulz 
IEC 61000-4-4 

Výboj, 
WC 61000-4-5 

Poklesy napětí, krátká přerušení a výchylka napětí na 
vstupních napájecích vedeních, 
WC 61600-4-11 

Magnetické pole napájecího kmitočtu (50/68 Hz) 
IEC 61000-4-8 

Vedená vysoká frekvence, 
IEC 61000-4-6 

Vyzařovaná vysoká frekvence, 
IEC 61000-4-3 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) 

DOPORUČENÉ SEPARAČNÍ VZDÁLENOSTI 
Hnací systém Zimmer• Universal a kompaktní nabíječka baterii Zimmer° Universal jsou určeny k použití v elektromagnetickém 
prostředí, kde jsou vyzařované vysokofrekvenční poruchy kontrolovány. Zákazník nebo uživatel může pomoci zabránit 
elektromagnetickému rušením tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčním 
komunikačním zařízením (vysílači) a hnacím systémem Zimmer• Universal nebo kompaktní nabíječkou bateriíZimmer* Universal, 
jak je dále doporučeno, podle maximální výstuprdho výkonu komunikačního zařízení. 
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VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze za podmínek teploty operačního sálu. 

• Pouze zdravotníci, kteří jsou důkladně obeznámení s funkcí hnacího systému Zimmer • Universal, jeho použitím a pokyny 
k použití, by měli obsluhovat jakékoliv hnací zařízení Zimmer • Universal. 

• Používejte elektrickou, baterií napájenou nebo pneumatickou rukojef, přípojky a řezné nástroje pouze v dobrém stavu. Pokud 
se zdá, že je zařízení poškozené či vadné, nepoužívejte jej. 

• Po použití se musí řezné nástroje likvidovat uložením do odpadní nádoby na ostré předměty. 
• Nepoužívejte za přítomnosti hořlavých látek. 
• Nepoužívejte jiné příslušenství nebo šňůry než specifikované či prodávané společností Zimmer. Použití jiných šňůr 

a příslušenství než těch, které specifikovala či prodává společnost Zimmer, může vést ke zvýšení emisí. 
• Pokud oddělitelnou napájecí šňůru nedodává společnost Zimmer, pak šňůra vybraná uživatelem musí splňovat normy a zákony 

zemí, kde se bude používat. Tato oddělitelná napájecí šňůra má mít jmenovité hodnoty 250V AC, 10 A a splňovat požadavky 
normy IEC 60320-1:2007, typ C13, pro spojky elektrických spotřebičů a požadavky normy IEC 60227-1:2007, nebo IEC 60245-
1:2008 na kabel. Musí se používat 3 vidlicová uzemněná zástrčka podle konkrétních místních požadavků. 

• Elektrický napájecí zdroj (REF 89-8510-420-10) a kompaktní nabíječku baterií (REF 89-8510421-00) vždy zapojujte do 
3 vidlicové uzemněné zásuvky na střídavý proud. 

• Použití sterilizovatelné baterie (REF 89-8510-440-50) nemusí být v některých zemích schváleno. 
• Tento výrobek by mohly potenciálně rušit určité typy mobilního telekomunikačniho zařízení. 
• Tento výrobek by se neměl používat v těsné blízkosti jiného zařízení a neměl by na něm být položen. Pokud je použití v těsné 

blízkosti jiného zařízení nebo na něm nutné, je nutné tento výrobek sledovat a ověřit normální provoz. 
• Pouze pro přerušovaný provoz: 1 minuta zapnuto/5 minut vypnuto, Skrát s 2hodinovou přestávkou 
• Důrazné doporučujeme nepřetržitě zvlhčovat kosti při vrtání, řezání nebo vystružováni. 
• Rukojeti mají vestavěný software, který chrání vnitřní elektronické komponenty. Když se ochrana aktivuje, rukojef nemusí 

reagovat na činnost obsluhy. Systém znovu spustíte tím, že baterii odpojíte a znovu zapojíte. 
• Když se rukojeť nepoužívá, umístěte bezpečnostní vypínač do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto" a vyjměte 

sterilizovatelnou baterii nebo pouzdro ATK. 
• Výkony pro připojení a odpojení jak přídavných zařízení od rukojetí, tak příslušenství (vrtáky, výstružníky, pilové listy, adaptér) 

od přídavných zařízení se nesmí provádět nad pacientem. 
• S přídavnými zařízenimi a příslušenstvím manipulujte nebo provádějte jejich výměnu nad zadním stolkem při vypnuté rukojeti. 
• Po připojení rukojetí k napájecímu zdroji (baterie nebo napájecí zdroj) nesmí dojít ke kontaktu s příslušenstvím (vrtáky, 

výstružníky, pilové listy, adaptér). 
• Nedotýkejte se kontaktů nabíječky baterie nebo sterilizovatelné šňůry pro elektrický napájecí zdroj, když jsou pod proudem 

v poloze „zapnuto", a ani je nezkratujte. 
• Do elektrického napájecího zdroje nebo kompaktní nabíječky baterie nezasunujte žádný předmět. 
• Nepoužívejte zásadité čisticí prostředky s hodnotou pH vyšší než 9. 
• K čištění a dekontaminaci používejte pouze detergenty kompatibilní s anodizovanými hliníkovými povrchy. 
• Hnací systém Zimmer • Universal se nesmí ani ponořit do ultrazvukového čisticího přístroje a ani jim čistit. 
• Baterii pro ATK (REF 89-8510-440-20) nebo sterilizovatelnou baterii (REF 89-8510-440-50) nedávejte do automatické myčky. 
• Pro baterie: Nebezpečí požáru a popálení. Během skladování či přepravy nezahřívejte nad 80 °C (176 'F) a nevystavujte 

působení otevřeného ohně. Vystaveni zvýšené teplotě může snížit kapacitu a výkonnost baterie. 
• Nevystavujte elektrický napájecí zdroj (REF 89-8510-420-10), baterii (REF 89-8510-440-20) pro ATK a kompaktní nabíječku 

baterií (REF 89-8510-421-00) působení vlhkosti. 
• Pouze pro použití ve vnitřních prostorách. 
• Chraňte nabíječku před přímým slunečním zářením. 
• Elektrický napájecí zdroj (REF 89-8510-420-10), baterii (REF 89-8510-440-20) pro ATK a kompaktní nabíječku baterii (REF 89-

8510-421-00) nesterilizujte. 
• Pouzdro ATK (REF 89-8510-440-10) se musí mýta sterilizovat s otevřeným víkem. 
• Nechte hnací systém Zimmer • Universal vychladnout po autoklávování dostatečně dlouhou dobu, aby se používal při normální 

teplotě operačního sálu. 
• Důrazně doporučujeme použít sterilizační skříň Zimmer • Universal. 
• Zařízení neotevírejte, protože může dojít k újmě na zdraví způsobené elektrickým proudem. Při provádění servisu se zařízení 

musí odpojit, protože by mohlo dojít k závažné újmě na zdraví způsobené elektrickým proudem. 
• Tyto výrobky obsahují elektrické nebo elektronické materiály. Pokud nebudou tyto materiály správně zlikvidovány, jejich 

přítomnost může mít potenciální nežádoucí účinky na životní prostředí. Pokud je na výrobku symbol popelnice na kolečkách, 
nesmí se likvidovat jako běžný domácí odpad, ale musí se likvidovat samostatné. Informace o řádném způsobu likvidace tohoto 
výrobku získáte od svého místního zástupce společnosti Zimmer. 

• Použití zdvihacího podnosu (REF 89-8510459-48) s jinou sterilizační skříní, než je doporučeno (REF 89-8510-45947), musí 
být před použitím validováno. 

• Sterilizovatelná baterie Zimmer Universal (REF 89-8510-440-50) se musísterilizovat flash autoklávoyým cyklem. Nepřekračujte 
4 minuty při 132 °C (270 'F) nebo 3 minuty při 134 °C (273 'F). Proces parní sterilizace flash nesmí zahrnovat dobu sušení. 
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• Před automatickým čisticím a dezinfekčním postupem se musí provést postup ručního čištění a dezinfekce. Kriticky důležitá 
místa se musí čistit ručně předem neabrazivním kartáčem před automatickým promývacím cyklem. 

• Sterilizovatelná baterie Lmmer° Universe] (REF 894510-440-50) je jedinou součástí hnacího systému Zimmer•  Universe!, 
kterou lze sterilizovat technologií STERRAD°. 

• Před prvním použitím se musí hnací systém Zimmer• Universe] vyčistit a sterilizovat podle pokynů (Viz Pokyny pro čištění, 
dekontaminaci a sterilizaci). 

Doporučení pro nakládání s baterii: 
• Baterii nerozebírejte, neotevírejte a ani nedrťte na jednotlivé kousky. 
• Baterii chraňte před teplem nebo ohněm. Chraňte před přímým slunečním světlem. 
• Baterii chraňte před zkratem. Baterie neuchovávejte nebezpečně v krabici či zásuvce, kde se mohou navzájem zkratovat nebo 

je může zkratovat styk s jinými kovovými předměty. 
• Nevyjímejte baterii z původního obalu, dokud to nebude vyžadovat její použití. 
• Baterii chraňte před mechanickými nárazy. 
• V případě netěsnosti článku chraňte zrak a pokožku před stykem s uniklou kapalinou. Pokud ke kontaktu dojde, omyjte 

zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
• Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku než tu, která je konkrétně určena k použití s tímto zařízením. 
• Nepoužívejte žádnou jinou baterii než tu, která je konstruována k použití s tímto zařízením. 
• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. 
• Pro zařízení vždy kupujte správné baterie. 
• Baterie uchovávejte suché a čisté. 
• Dobíjitelné baterie se před použitím musí nabít. Pokyny ke správnému nabíjení naleznete v odstavci Provozní postup. 
• Po dlouhé době skladování může byt nutné baterii několikrát nabít a vybít, aby získala maximální kapacitu. 
• Dobíjitelné baterie vykazují nejlepší výkon v případě, že pracují při normální pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C). 
• Pro budoucí potřebu uschovejte originální literaturu o výrobku. 
• Baterii používejte pouze v aplikaci, k níž je určena. 
• Řádně zlikvidujte. 

POZNÁMKA: 
Likvidace baterie 
ideo lithiovou baterii. Jakmile baterie dosáhne konce své životnosti, je zapotřebí, aby ji zlikvidoval kvalifikovaný recyklátor 
nebo zpracovatel nebezpečných materiálů. Tato baterie nesmí přijít do ostatního pevného odpadu. Informace ohledně 
recyklace nebo likvidace vám poskytne místní recyklátor nebo zpracovatel nebezpečných materiálů. 
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TECHNICKÁ SLUŽBA 

TECHNICKÁ SLUŽBA 
UPOZORNĚNÍ: 
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neodstraňujte kryt. 
• Chraňte před silnými nárazy/hrubým zacházením. 
• Není zapotřebí žádné mazání nebo údržba. 
• Nepokoušejte se zařízení rozebrat. Je to jednotka utěsněná v továrně, která neobsahuje žádné dily, jejichž servis by mohl 

provádět uživatel. Není povolena žádná úprava zařízeni. 
• Zimmer neodpovídá za žádnou vadnou funkci zařízení způsobenou opravami nebo servisem, který neprovedlo autorizované 

servisní středisko Zimmer. 
• Systém před vrácením společnosti 2immer vždy dekontaminujte. 

SERVISPg INFORMACE 
Hnací systém Zimmer• Universal by se měl vracet každých 12 měsíců na prohlídku a preventivní údržbu. Důrazně doporučujeme 
roční kalibrační kontroly v továrně pro ověření trvalé přesnosti. 

Rukojeti mají vestavěný software, který chrání vnitřní elektronické komponenty. Když se ochrana aktivuje, rukajef nemusí 
reagovat na činnost obsluhy. Systém znovu spustíte tím, že baterii odpojíte a znovu zapojíte. 

OPRÁVNĚNJ K VRÁCENí A INFORMACE O VÝMĚNĚ 
Pokud bude nezbytné vrátit hnací systém Zimmer• Universal ke kontrole, preventivní údržbě či opravě v USA, zavolejte na číslo 
1-800-830-0970, kde obdržíte číslo Oprávnění k vrácení zboží (RGA). 

Mimo USA kontaktujte svého místního zástupce společnosti Zimmer. 

Před odesláním k opravě se přístroj musí řádně zabalit. Pokud originální balení již není dále k dispozici, můžete si vhodný obal 
vyžádat při předání RGA. 
K veškerému zařízením určenému na opravu musí být přiložena nákupní objednávka. Zákazník bude hradit veškeré přepravní 
náklady. 

VÝMĚNA POJISTKY 
Výměnu pojistek by měla provádět osoba obeznámená s elektronickými lékařskými přístroji. 

VV'měna ooiistkv elektrického naDáiecího zdroiP Ilnivercal• 

1  Odpojte napájecí zdroj od sítě. 

2 Otevřete sekci s pojistkami W. 

3 Staré pojistky nahraďte dvěma pojistkami TSAH250V. 

Výměna Doiistek Icomoaktnt nabíieřky baterii Universe,. 

1  Odpojte nabíječku baterií od sítě. 

2  Otevřete sekci s pojistkami 2). 

3 Staré pojistky nahraďte dvěma pojistkamiT2.5AL250V. 
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ZÁRUKA 

UPOZORNĚNI: Používejte pouze typ pojistek uvedený shora. 

INFORMACE O ZÁRUCE (POUZE USA) 
Společnost Zimmer Surgical ručí za to, že byl hnací systém Zimmer •  Universal společně se všemi díly a příslušenstvími testován 
a zkontrolován a že opustil výrobní závod v dobrém pracovním stavu bez viditelných závad. 

Společnost Zimmer Surgical ručí prvnímu kupci, který prostředek využívá, za to, že nový hnací systém Zimmer °  Universal 
a příslušenství budou při normálníma přiměřeném používání bez závad na materiálu a dílenském provedení po jeden (1) rok ode 
dne odeslání z továrny. Záruční doba na hadice je šest (6) měsíců. U spotřebních dílů hnacího systému Zimmer •  Universal platí 
záruka, že tyto budou bez vady na materiálu a dílenském provedení při dodání. Během záruční lhůty společnost Zimmer Surgical 
oprav( (nebo podle svého výlučného uvážení vymění) vadný výrobek nebo jeho část, aniž by tím kupujícímu vznikly náklady. Vadné 
díly vyměněné podle této záruky se stanou majetkem společnosti Zimmer Surgical. Tato záruka nepokrývá škody způsobené 
použitím k jinému než určenému účelu, zneužitím, nehodou, nedbalost( nebo jakýmkoliv použitím, které v tomto návodu není 
uvedeno. Pokud dojde na jednotce k závadě kvůli použití k jinému než určenému účelu či abnormálním provozním podmínkám, 
opravy budou fakturovány podle naší aktuální sazby 

VŠECHNY OSTATNÍZÁRUKY, A TO VÝSLOVNĚ, NEPŘÍMÉ čl DANÉ ZÁKONEM, ZEJMÉNA NEPŘÍMÉ ZÁRUKY 
UPLATNITELNOSTI NA TRHU NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, JSOU OMEZENY ČASOVĚ NA ZÁRUČNÍ 
LHŮTU TÍMTO POSKYTNUTOU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZEN( DOBY NEPŘÍMÉ ZÁRUICY, PROTO SE SHORA 
UVEDENÁ NEMUSÍ NA VÁS VZTAHOVAT. 

Společnost Zimmer Surgical a ani distributor společnosti Zimmer, který prodává hnací systém Zimmer •  Universal, neodpovídají 
za nepřímé, náhodné nebo následné škody. Některé státy nedovolují vyloučení vedlejších či následných škod, proto se shora 
uvedená nemusí na vás vztahovat. 

ZÁRUKA (MIMO USA) 
Informace o záruce vám poskytne místní prodejní zástupce společnosti Zimmer. 

KONTAKTNÍ INFORMACE 
• V USA volejte Oddělení zákaznických služeb Zimmer na čísle 1-800-348-2759. 

• Mimo USA kontaktujte svého místního prodejního zástupce společnosti Zimmer. 
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Grafika Co to znamená 

Prostudujte návod k použití a doprovodnou dokumentaci. 

Upozorněni 

Nelikvidujte s domovním odpadem. 

C E Ve shodě se směrnic( Rady 93/42/EHS+ 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích 
třídy I. 

C E 0124 Ve shodě se směrnicí Rady 93/42/EHS + 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích 
třídy ha (číslo notifilcované osoby). 

Číslo šarže. LOT 

SN Sériové číslo. 

Referenční číslo nebo číslo výrobku. 

QTY Množství obsažené v balení. 

Upozornění: Podle federálního zákona (USA) smí být tento zdravotnický prostředek 
prodáván pouze lékaři nebo na základě objednávky lékaře. 

Recyklovatelné. 

Vyrobil. 

Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky a jedná se o zelený výrobek 
příznivý pro životní prostředí, který lze recyklovat po jeho likvidaci, přičemž jej 
nelze likvidovat běžným způsobem. 

Střídavý proud. 

Pojistka. 

Datum výroby. 

Stejnosměrný proud. 
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?4, 

Použitý díl proti úrazu elektrickým proudem typu BF podle IEC 60601-1. 

Chraňte před ponořením. 

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

• 



zimmer 

Zimmer® UNIVERSAL Power System 
Návod k použití 

Přílohy 
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PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ 

Hnací system Zirnmert UNIVERSAL je mechanický nástroj určeny k poutitipfi velkých a malých chirurgických výkonech na 
kostech (například koleno, kyčel, chodidla, ruka a rameno). 

Hnacl systém Zimmer•  UNIVERSAL snil poutivat pouze chirurgové v prostředi operačniho sálu. Populace pacientů je 
určena Povahou chirurgického výkonu a chirurg nese odpovědnost za léčbu pacientův souladu s bědnou praxi. 

Hnací systém Zmmer• UNIVERSAL ne nahánět buď baterií, elektricky (když se použije vhodná siťová šňera) nebo 
pneumaticky. Rukojed jsou konstruovány s jednoduchou nebo dvojitou spoušti. cel umožňuje použit funkci Mlčení 
dopředu a dozadu. 

Všechny přIpOjky hnacího systému Zimmer• UNIVERSAL pro vrtánl, řeiáni pilou a vystrutováni jsou konstruovány 
připojen' na rukoHnZimmer• UNIVERSAL. 

PŘÍPOJKY 

UPOZORNĚN(' Před prvnlin pomntim se musi hnací systém Zimmer• UNIVERSAL vyčistit a stenktovat podle pokyori 
IVO Pokyny pro hštenl, dekontarnInacl a stenlizarn  

VYSTRUŽOVAd PŘÍPOJKY 

Postup Pro SIPOleni YYStrunivaoho přídavného zařízeni k vůntruionci pripojee: 

1. 	Umůtéte bezpečnostni yypinač rukojeb do polohy „bezpečnostní poloha - vypnuto«. 
Z. 	Ortte rukojeť tak, aby vystrulovacl přIpoika byla otočena směrem od těla. 
1. 	Stahněte pouzdro sklÍčidla dozadu směrem k rukojeti, zasuňte dni( přisluienstvi do skličidla. 
4. 	Přislušenstvl uzamknete uvolnénim pouzdra skličidla. 
S. 	Vytáhnčte dřík příslušenství. aby bylo rajišténo, to se zamkne do srystružovad přípojky. 
6. Chceten odstranit prIsluŠenstvl zasuňte pouzdro skIleidla dozadu směrem k rukojed a vytáhli/1e dřik pnslušenstyl 

z připojky. 

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PŘÍPOJKY 

Tlačit  

Odpojit současným stisknutím 
obou tlačítek 

4— 

Sestavovat, dokud neuslyšte 
„klesnutí' 
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PŘÍPOJKY 

Technické údaje: 

vad přípojky Zimmer• UNIVERS" 
Referenčril bilo Popis přípojky Rychlost otáčeni Obrázek 

REF 89.8509.41540 

UNIVERSIN AO 

150 ot/min Wifip 
REF 894509435-10 350 ot/min 

REF 894509.450-10 500 at/mln 

REF 89.8509.425-30 

UNIVERSAL Harris 

250 ot/rnin 

INF 89-8509-435.30 350 cit/min 

REF 89.850945000 500 ot/mIn 

UF 89-8509-415-40 

UNiVERSat Hudson 

150 ot/min 

111111110 

.. 

REF 894509.43540 350 ot/min 

REF 894509-45040 50Cladmin 

REF 894509425.50 

UNIVERSALTrinkle 

250 ot/min 

REF 89-8509-435.50 350 cit/min 

PEP 89-8509450-50 500 ot/min 

REF 894509425.70 

UNIVERSAL Ommer 

250 01/min 

REF 89.850943540 350 ot/min 

REF 89-8509450.70 500 ot/mIn 

PEP 894509425-80 

NIVERSALmmer/Hudson U 	li 

750 ot/min 
. 

REF 8941509-435430 350 ot/min

lig REF 89-8509-450-80 500ot/ode 

POZNÁMKA: Všechny přípojky maji kanylaci 4 mm. 

VRTACÍ PŘIPOJ« 

VRTACÍ PAIPOSKY UNIVERS/a 

Postup pro Opojeni mléku k vrtat; přípojce: 

1. 	‘PlIžžtéle beEPečnústril vypinač rukojmí do polohy abelpečnostni poloha .vsinuto". 
I. 	Držte rukojeť tak, aby vrtací přípojka byla otočena směrem ad lila, 
3. bakeiSte vrtzik vytaánlm pouzdra sidičidla dozadu a vrták do skličidla zasuňte, 
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PŘIPOJKY 

Vrták uzamknete uvolnéniM Pouzdra skličidla, 
5. Vytáhněte dřík vrtáku, aby bylo zajištěno, že se zamkne do vnad přípojky 
6. Chcete-li vrták odstranit, zasuňte pouzdro skilbella dozadu směrem k rukojed a vytáhněte dřík vrtáku z přípojky 

Technická údaje: 

Vilacl příeolky  ZImmer U 
Referenční Oda Popás PriPolký ReChket otáčeli Obrázek 

REF 159.8509-410-10 Malý UNivERSALAO 1000ot/mIn 

REF 898509-435-80 UNIVERSAIZimmei / Hudson 1030 ot/mIn 

PEF 89-8509415-40 UNrVEřt5A1Hudson 1000 ot/min 

IFIN 

PŘÍPOJKY $ KOČEM/13Q KLÍČE 

Postup pro připojeni vděku připojkárn sklieldla s klíčem/bez klíče: 

1. Umístěte bezpečnostní v pinač rukojed do polohy zbezpečnostni poloha vypnut-o'. 
2. Otevřete přípojku vrtáku s klíčem/bez Nide otačenim sklíčidla proti směru hodinových ručiček rukou. NeotevIrejte 

nadměrně čelisti přIpojk nebo použijte slitu rukojeti k otevřeni skličidla, protože to může zablokovat přípojku v 
otevřené poloze. 

3. Zasuňte dřík vrtáku do skličIdla a uzavřete čelisti přípojky otáčením skIlčidla proti směru chodu hodinových ručiček. 
Zajistěte, aby byl dřík vrtaku v čelistech vystředěný. 

4. ciatáhněte sklitldlo ruko u přípojky bez klíče nebo LI přípojky s klíčem použijte klíč. 
5. Vytáhněte dřík vriáku. ab bylo zajištěno, lese zamkne do vystrulovaci přípojky 
5. Chcete-II vrták odstranit, táčejte sklíčIdkm proti směni chodu hodinových ručiček rukou u připojiti/ bez klíče nebo 

u přípojky s klidem použijte Nič a vysuňte dře( vrtáku z přípojky, 

Technické údaje: 

Vrtací ořfpojky s  Míčem/bez klíče  &met'  UNIVERS/11 

Referenční číslo Popis PAP01 10 Itýchtest Ptáčka] Obrázek 

REF 89-8509-410-80 Skeči:11a s bičem UNiVERSAL 1000 ot/min 
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PŘIPOJKY 

REF 8941509-410-90 SidiEldio ber klíče UNIVERSAL 1000 orimin 

• .. 	. 

VRTACWYSTRUŽOVACT PŘÍPOJKA 

Postup pro použití vrtacihystrulocact přiPolicY  &mei,  UNIVERSAL 

Vyrovnejte bod voliče do požadovaného režimu otočením vl:tázala prstence do: 
• Polohy mák (vrtanil 100Cotimin 
• Polohy výstružník luystružomini) 250 otimin 

Technické údaje: 

VrtacVwuružond přloolla U 

Referenčnrado PalesPRIPM10/ Rechlost °Seri Obrázek 

REF8941509-912-50 VrtákhýStrulnik UNIVERSAL 

1COZI otimin (vrták) 

>Se 150 ot/min (vystružnik) 

INTRAMEDULARNI PRIROJKA UNIVERSAL 

Technické údaje: 

Intramedulárni přípojkaZjmmeť UNIVERSAL 

Waren/EM (tido Popis priPalkY Rychlost oteteat Obrázek 

REF 894509-46140 intramedularni UNIVERSist 250 otimln 

MODULARNt SPOJKY 

Moduláml spojky Jsou konstruovány pro propojeni přípojky vrtáku/výstružníku Lmmer• UNIVERSAS a intramed silám i 
přípojky 2immer* UNIVERSAL. 

Postup mu phpoRni modulámich spojek  a  přípojky yrtiku/Yýstružniku UNIVEREAt a intramedulámi přípojky 
UNIVU1541.: 

pas"» 
48 

PŘÍPOJKY 

1. UrnIstéte bezpečnostní vypínač rukojett do palohy.berpečnostni poloha • vypnutor. 
2. 2atiačte che (2) zajišťovat:itlačítka na strana modularni mchlospouště. 
3. Vyrovnejte plochý dil prislušenstvi s plachým dílem modulárnlrychlospouštč, nasaďte do přípojky a uvoirtétetlačitka. 
4. Milsikte, aby spojka byla na svém místě zajištěna. 
S. 	Chcete-II připojit vrtáky. výstružieky, informace naleznete v odstavci o systrubaveckh a vitatich připojek výše. 
6. 	Chcete-li spolku odebrat, zatlačte současné dvě (21 zališčovad tlačítka na přípojku. vytahnéte spojku přípojky. 

Technické údaje: 

Referent:ni Ude Poea spojky Obrázek 

REF B9415094604.0 Modularrti UNIVERSAL Re 

REF B94609-160-20 Malý modukirni UNIVERS/1RO 

PSE 1943509460•30 Moduiáml UNIVERS/U. Herrn 

REE 89-13509-440-40 Modulen,' UNIVERSAL Hudson 

PEP 89.8509-4E0-50 Modulen: UNIVERSAL %kin 
libb 

MF 8943509450-70 Modulárni UNWERSAI.21mmer Ir 

RFS 85141509460410 moduiáml sklIřldlo s katem UNIVEISAL 
libe  

!UF 89-8509-460-90 ModulNál UNNERSAL bez klič. 
'alt 

POZNÁMKA:Rychlost otáčeni závist na použité přípojce. 
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PEUPOJKY 

PRIPCLIKA PRO RÉZÁNI PILOU 

PkíPINKA PRO PILO S VRATNÝNI POHYBEM 

Pfipoika pro patu anrner* UNIVERSAL s vratnřon pohybem je konstruována k naučiti s kompatIbilnlmi pih:Něm' listy 
prodává mřmi Zenmer. 

Postup pro připojená pllooěho listu na přípojku pro pilo  afinit,* UMVERSAL s vratmen pohybem: 

Chcete-li otcyčh, otMelte knořlikem proti směru chodu hodinových ručiček 

2 Zasuňte piloyý bot do skilbdia, dbeite na správné nasazeni na čepy. 

fl 
3 Chcete-ta uzamknout, otálejte knořňkern proti směru chodu hodinových ručiček. Zajistěte pevné uzamčen' listu 

4  Chrete-li list odebrat, otičeňe knollikem proti směru chodu hodinových ručiček z list odeberte 

Technické údaje: 

PřípoJka pio Dilu s 	m pohybem Zimmerh UNlV 

Referen ni čelo Popis připořity Rychlost Obrázek 

RFS 89-8509-450.60 Pila s %matným pohybem 
UMVERSAL 12000 mm 

POZNÁMKA:  Přípojku propiluj vratným pohybem Zimmer• t/NIVERSAI lze připojit ve 12 různých pozklch. _ 

PILBIODA PRO PROS PŘÍMOČARÝM POHYBEM 

Monika pro Otu 2inuner• UNIVERSAL s přimořanim pohybem je konstruována k použit' s kompatibliníml pIlovýmI listy 
prodávanými Zimmer. 

PŘIPOJKY 

Postup pro připojena plloyeho listu na přípojku pro pilu  anmer•  UNIVERSAL s přimotaným pohybem: 

Otáčejte sidÉčialem pron směru chodu hodinových ručiček asi této poloze jej udržujte. 

2 Zavedte pilevý list do voditlid a současné drbe skličidlo. Pilový list uzamkneteuyoindnim sidičidia. 

441111er 
3 Zapstěte. aby byly phpoice liti uzamčen, 

4 Chcete-li list odebrat, otáčejte sailčidiem proti uberu 0001.1 hodinových ručiček, udržujte ho na tomto místě a list 
odeberte 

Technické údaje: 

ks pro pilu.moči 	 mOmmer• 1/MYTALLE 

Relmenčni Zisk) Popis PriPtěkY Rychlost Obrivelt 

UF 89-8509451-20 
Pila s přímočarým Pohybem 
UNIVERSA L 12 000 02rn 

POZNÁMKA: PřiPolbo Pro pilu s PřimgartIm pohybem 2immer• UNIVEFNAL lze pépojk ve 12 různých Policích. 

PRIPIDIRÁ DRÁTĚNÉHO VODIČE 

MIkrometrIcký drátěný vodič anmer' UNIVERSAL umočňuje shirurgovi vrtat prOmiry Emzě/drátů od 1 do 4 mm pomoci 
rukojen se stejnou přípojkou. 
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PŘIPOJAV 

Postup pro použili připojtoř drátěného vodiče  ~ně UNIVERSAL 

 

Skličidlo I 

1.Pfedem nastavte průměr čepu/drátu pro otáčeni sktlědla drátěného vodiče na odpovídající značku. 

1.2asuCte čep do drátěného vodiče UNIVERSAL a ponechte požadovanou délku obnakenou. 

3.čajblěte, aby byl čep/drět zajištěný tím, že lehce zatáhnete za napne.' pátku a zkontrolujte, zda je čep/drat pevně 
uzamčen. Pokud to bude zapottabl, upravte nastaveni otáčenim skličldla drátěného vodiče. 

4.Chcete-li vrtat, lehce zatáhněte za napne.) Očku tak, aby byl tep zajištěn. Pokud chcete tep posunout, uvolněte 
nannaci pitku a posuňte drátěný vodič UNIVERSAL 02-4 cm, pak znovu za pátku zatáhněte. Tento postup opakujte 
podle potřeby. 

Technické údaje: 

Referenční title Popis přIpojky Rychlost otáčeni Obra.« 

REF 89-8509-451-41 
Dráténě vodič ucIVERSAL 
MIkrometricky 
1-4 mm 

1000 mim 

III 

RTG NEKONTRASTNÍ VRTACÍ PŘIPOJKA 

RTG nekontrastní vrtati Opojka Děnmers UNIVERSAL se používá k současnému zadleni a yreanl pro umístěn 
Intramedulárnich hřebů, když se používá intenzihkator zobrazen'. 

RTG nekontrastně připojte 2immet• UNIVERSAL je konstruována k použití s kompatibilními RTG nekontrastními vrtáky 
prodávanými 21rnmer, 

52 

PRIPOJKY 

Postup pro připojení vrtáku k RTG nekontrastm visací ofmcňce  Irrnmer°  UNIVERSAt: 

Obrázek 1 až 3 

1. 	Stáhněte skIlědlo na konec připojky, dokud neuslyšite cvaknuti (obr. 1). 
Z. 	Zasuňte vrták do skliědla, dokud nebudedokonaleseděna jeho sedni strarul. Usasenl vrtáku bude možná vyžadovat, 

abyste jim mim. pOddrall (obr. 2). 
3. Držte vrták na nista a státnice ‚Utekli° dozadu. 
4. Dbejte na uzamčen vrtáku, které se projevi zamknul-in (obr 3). 
S. 	Vrtákem lehce „trhetéte", abyste se přesvědčili, že re na svém mlatě uzamčen. 

Postup pro odpojenivrtiku kRM nekontrastní vrtad pl(pojce  čfmmer• UNIVERSAL: 

1. 	Stáhněte skličittlo na konec přípojky, dokud neuslyšíte cvaknuti (obr 1). 
Z. 	Odeberte vrták ze &Miladě Uvolněni vrtáku bude mozna vyžadovat, abVseellm mírně Pootoall (obr. 2). 
3. 	Vraťte sklIčělo zpět na sv! místo 

Technické údaje: 

Ralemčni tido Popis přípojky Rychlost otáčeni Obrázek 

RU89.8509-46140 RTG nekontrastní citaci 
přípojka UNIVERSAL 1000 ot/rn.n 

111811", 

POZNÁMKA:  Pokud vrták narazI ne hřeb nebo pokud bude během vrtáni provedena úhlová korekce, bezpečnostnt 
spojka vrták automaticky odpojí. Pokud k tomu dojde, celý vrták odeberee a postup proveďte znovu. 

ADAPTÉR 

Adaptér Zimmer•UNIVERSALAO/Hudson je konstruován k použit( společné s připojkami AO pro případ, kdy je zapodebi 
pňpojitdřik příslušenství Hudson. 
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ČISTĚNI, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

Postup pro Opojeni adaptéru Zimmer• UNIVERSAL AO/Hudson k wystrulovad přípojce UNIVERSAL AO: 

se a 
1. Umistéte bezpečnostní vypínač rukojet do polohy „bezpečnostní poloha - vypnut:s". 
2. Připojte vystrutovacl přípojku AO. Další informace naleznete v odstavci o připojováni a odpojováni přIpose k shora 
3, 	Držte rukoje( tak, aby vystrutovaci přípojka byla otočena smérem od těla. 
4. 	Zaveďte adaptér vytaženim pouzdra skliěldla dozadu a adaptér do skličidla zasuňte. 
S. 	Adaptér uzamknete uvolněrsim pouzdra skličidla. 
6. Vytáhněte dřIk adaptéru aby bylo :Ottani), že se zamkne do vystrutovad přípojky AO. 
7. Chcete-II připojit vrtáky nebo výstružníky k adaptéru, Informace naleznete v odstavd o vystruldracich nebo vrtackh 

připojek vůle. 
8. Chcete-li adaptér odstranit, zasuňte pouzdro skilěidla dozadu směrem k rukojed a vytáhněte dřít adaptéru z přípojky. 

Technické údaje: 

Ada tčrIlmmer• UNIVERSAL Hudson 

Refetetťatl čisto Popis adaptéru obrázek 

REF 89-8509-152-40 TYP přípojky: 
přblušenstvi Hudson 

~

přípojky:Ao 

_ 	 4 
POZNÁMKA: Rychlost otáčeni závisí na použité přípojce, 

ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

Tyto pokyny se tykai: celého hnacího systému Zimmers UNIVERSA1 a jeho přislulenstyl 

ElektrIcký napájecí zdroj (REF119-8510420-10), baterii (REF 89-85104140-201 pro aseptickou přenosovou soustavu a 
kompaktní nabíječku baterii (REF 89-8510-421-00) není nutné sterilizovat le to proto, že nejsou konstruovány tak, aby 
odolaly sterilizačnímu procesu. 

Tyto pokyny musí provádět profesionální personál který je vhodné proškolen v metodách člltérd a dezinfekce  

i

ČISTĚNI, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

PROCESNÍ VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ 

11 

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE 

V 

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO 
RUN' ČIŠTĚNÍ 

V 

RUÉM ČISTÉM 

V 

KONTROLA 

V 

DEZINFEKCE 

V 

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO 
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNI 

  

V 

 

L 

  

  

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A 
!JEZINTENCE 

   

KONTROLA 

STERILIZACE 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zařízeni se musí vyčistit co nejdřive po poutin. 

VAROVÁNÍ: NasledujId dily se nesmí čistí v automatické rtnečce á ari Uválcoval. 
U těchto jednotek lze vnéjši povrch očistil látkou, která byla lehce navlhčena ineodkapává) slabým detergentem 
[hodnota pH by mála být nItál na! 91: 

Elektrický napájecí zdroj Ihnmer• UNIVERSAL (REF 89-8510420-101 
Baterie Zimmer• UNIVERSAL IREF139-8510-440-20) pro aseptickou přenosovou sadu (ATM 
Kompaktní nabíječka baterii Zěntmer• UNIVERSAL (REF 139-8510-921-001 

Stullnovatelná baterie &Imre' UNIVERSAL TREF 89.8510440-50 Ti. nem( čl<dt V autnmAtické myéré a ani créfiliZOSťal  

Při poutní kompletní aseptické přenosové sady (ATKIAmmer•UNIVERSAL s baterii se pouzdro ATK(REF 89-8510-440-10) 
a nálevka pro ATK (REF 89:8510-440-30) . 

Doporučuji se &bel prostředky s pří 7 až 9. Poutní Clsfickh prostfedků s vyšší hodnotou pří může způsobit rozpouštenl 
povrchu z hliníku a jeho slitin, plastů nebo kompozitních materiálů. Navíc hodnoty pří překračulici 11 mohou poškozovat 
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i povrch z neretavějki oceli. 

K čištěni a dekontaminao poutivejte pouze detergenty kompatibilnl s anodizovanými hlinika4mi povrchy. 

PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ 

	

1. 	Dejte rukalef do Polohy nbezpečnostrd poloha - noneto'. 
Z. Odpojte vzduchové hadice, napájecí šňůry nebo vyjměte baterie podle pokynů uvedených v odstavci Provozní 

postupy návodu rukojett 
3. Odeberte spotrebni řezací dny k jednorázovému použití podle pokynů v návodu Připoilty a zlikvidujte je uložením 

do vhodné nádoby. 
Odeberte všechny přípojky podle pokynů uvedených v odstavci Provozní postup návodu wkojet. 

	

5. 	Pokud se používá pouzdro baterie MK, otevrete viko odstraňte baterii z krytu podle pokyn) uvedených v odstavci 
Provo:n1 postup návodu rukojeti napájené z baterle/s elektrickým napájením 

PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE 

Ihned po použiti opatrné rařiteni opláchněte sterlIni vodou nebo vadou připravenou reverzní mměnou (RO), aby se 
odstranily všechny viditelně nečistoty. 

Odstraňte jakékoliv viditelné nečistoty měkkou látkou, která nepouštf vlákna, napuštěnou v detergentu (podle 
nernocniěrdho protokolu). 

Měkkou látku po použit( zlikvidujte. 

Pokud čištěni nelze provést Ihned, dejte odpojená zařízeni do nové látky silně nasycené detergentem (podle 
nemacničrilho protokolu). 

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 

Proces ručního čištěni byl validován podle pokynů AAMI TIR žida 12 a ISO 11669. 

Materiály: 

Nepoutivejtedetmgenty absahuncl fenol, aldehyd a aktivní preparáty nezšsaditěho typu (hodnota pH by měla být menši 
než 9): kvartérni amonne a guandinuvé deriváty (proces validovaný STERIS Prolyslica 2%). 

Řeciěni a teplotní parametry tnuti dadrěmlat technické parametry výrobce detergentu. 

Použivejte RO nebo destilovanou vodu itvrdost nižší než 120 mg/I Cat0,1. 

Pouffvette neabrazivni kartáče a neabraziírni látku, které nepoužil vlákna. 

UPOZORNĚNÍ Hned systém čsmmer• UNMERSAL se nesml ponořil do dutosti:Nového čisticího OKO* saní v nérn 
čistit. 

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 

Opláchněte rukojeti, připolky, sterilizovatelnou baterii a pouzdro AU< RO nebo destilovanou vodou, dokud nebudou 
odstraněny všechny viditelMtélnI tekutiny a tkáně. 

Opatrné čistěte každou část satir/mí kartáčem a/nebo měkkou látkou napuštěnou vhodným deteakentem minimálně 2 
minuty. 

Během čišténi vénujle zvláštní pozornost kriticky důležitým místům: obnažené díly, úzké dutiny, malé otvory a pohyOlive 
části. 

Nechte detergent tatici do dunn a míst, které jsou obtížně přistupni 

Opatrné proplachujte RO nebo destilovanou vodou, aby se odstranil veškerý detergent. 

Zařízeni vysušte suchou látkou, která nepouští vlákno Pokud bude k dispozici, lze použít filtrovaný vzduch určený pro 
gotika v lékařshri. 
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KONTROLA 

Pečlivé Montrolude všechna zařtzenl, aby bylo zajištěno odstraněni všech viditelných nečistot a detergentu. 
fludet i ta nutné, opakujte kroky mčniho čištěni, 

POZNÁMKA: Pokud nebudou zafizenl dezinliknvána okamžité po opláchnuti, opatrné je osušte měkkou látkou, aby 1 
nedošlo k žádné mikrobiální kontaminaci způsobená vlhkosti  

DEZINFEKCE 

Zařízeni zato» na 30 minut do měkké látky Plně nasycené detergentem/dezinfekčním přípravkem o doporučeném pH. 

Po 30 minutách kontakmi doby Mime zařízeni nasycenou látkou a tulák-Ml pozornost věnujte spojům, Ilculkim plochám, 
spárám a malÝm otvorům. 

Všechny dily zařízeni opláchněte RO nebo destilovanou vodou. 

Zatíženi opatrné osušte měkkou látkou, která neuvolňuje vlákna, nebo vzduchem. 

Villidenrant postup ručniher čištěni a dezinfekce 

KROK POPIS «OKU POKYN PRO KROK PAISLIADAlvl DOBA TRVÁNÍ 

~I 
Kroky 

1. Kontaminace 
odstranénil 

Opláchněte výrobek RO 
nebo Oeseidanou vodou, 
čímž odstranhe jaMkollv 
viditelný organický 
materiál. Naneste 
detement pornotibitIty 
neuvolňutki vlákno a 
podle potřeby za pomoci 
kartáčku s měkinýml 
Stalinemi odstrašte 
jakoukoliv yidneinou 
net Moru. 

-studená RO nebo 
destliovard voda/to 
nebo destilovaná voda o 
pokojová teplotě 

- Kartáček, méklými 
Itétaiami 

- Látka neuvolňulicl 
vlákno 

- Detergent s 
doporučenou hodnotou 
pH/dezinfekčni činidlo 

Dokud se neodstraní 
všechna viditelná 
nečistota 
minimálně se 
doporučuji dvě lat 
minuty. 

Oplirchnuel Výrobek oplechnite RO 
nebo desienvanou vodou. 

-Studená to nebo 
domu:vana voda/R0 
nebo desulavaná voda o 
Pol:Plove teplotě 

Dokud se neottsuanl 
všechen viditelný 
detergent. 

3 Sokol Zariceninsušre pomod 
suché látky, která nepoušti 
vlákno. Pokud bude 
k dispozici. lze soužit 
liltmvaný vuluch určena 
pro použítiv láludavi, 

-Litka neuvolnal 
vlákno 

-Filtrovaný stlačený 
vzduch určený pro 
použití v lékařství 

Dokud nebude výrobek 
viruálnb suchý. 

57 

o 



i

ČISTÉM, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

KROK POPIS KROKU POKYN PRO KROK PRISIMENSTYI DOLU TRVÁNI 

thdrifeba 
Kroky 

4 Nantlietk 
de:Ware 

Naneste detergencř 
dezinfeklnipřipravek s 
doporučeným pH 
na látku neuvolčuáci 
vlákna Zakryjte 
povrchovou plochu 
zařízeni nasycenou 
látkou. 

-Detergent s 
doporučenou hodnotou 
Přibiezinfekčni činidlo 

-1-štřo neuvolkliiri 
vlákno. 

- Střikaci lahev nebo jiný 
11211i aplikátor 

Minhmliné se 
doporučuje Moct (30) 
minut 

5 Ruční 
dednlebse 

Po 30 minutách kontaktni 
doby otřete kontaktní 
povrchy zařízeni, spoje. 
kupci plodu,  lovci 'Jdou. 

6 

- venek s 
doporučenou hodnotou 
pHřderinfekřoi člnidlo 

-Látka neuyolňutici 
vlákno 

Ruční aštěni dotkla? 
budou povrchy zařízeni, 
spoje a štěrbiny ručně 
«třem 

Konečné Výrobek opláchněte RO 
nebo desulovanou vodou 
o pokojové tepioté 

-R0 nebo destilovaná 
voda o pokojová teplotě 

Minlmálné 30 sekund. 
eplatherded 

7 Konečná sukni zařízeni vysušte pomocí 
suché látky, která nepoučd 
vlákno. Pokud bude 
k kspozki, he použit 
Introvaný vzduch určeny 
pro použít: v lékařství. 

- laika, která nepouští 
vlákna 

- Filtrovaný stlačený 
vxduch určený pro 
použití v Metod 

Dotud nebude výrobek 
vl:pilné suchý. 

YAROVANEnnacl system čimmer• UNIYOSAL se newni ponořit ani namáčet Ve vod' nebo čistklm prostředku 

PRWRAVA MATERIÁLŮ PRO AUTOMATICKÉ  ČIŠTĚNÍ 
Proces automatického tištěni a dezinfekce byl validován podle pokynů AAMI TIR čisto 30. 50 176E4. 

UPOZORNĚNI: Přen automatickým fisticim a de:Utek/nim postupem se musl provést postup ručnůno Utak a 
dezinfekce. 

Materiály: 

Detergent s neutrálnim nebo stabé alkalickým pH: pH < 9 

Neutralirarini činidlo 

Oplachovací pomůcka 

Automatická nitka 

Zdvihaci podnos UNIVERSAL (REF 89-B310-459-48)a sterilizační skříň UNIVERSM (REF 89-8510-459-47) se takt) prodávali 
jako sada (REF 89-8510-45946). Použiti zdvihaciho podnosu (REF 89-13510-459-481 bylo validovano a doporučuje se pro 
postup autornatického čištění a dezinteke po ručním člItéra a derinfekď 

Pokud se zdvíhati podnos VIZE 1194510-459-48) nepoužitá, vložte uhnil do automatické myčky v drátěném koši. 
Zajistéte, aby bylo rařizeni orientováno svisle, což napomáhá odtékáni. Zařízeni vkládejte opatrné,  aby  se zabránilo 
pohybu, který může zabránit správnému čištěni. a vždy dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu mezi vice komponentami. 

Komponenty je zapotřebí umktit na zdvihati podnos podle nákresů vytiaténých na zdvihacím podnosu. Zdvihati podnos 
nepřetěžujte 
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 ČISTĚNÍ, DEKONTAMINACE A STERILIZACE 

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Uložte zdravotnické prostředky do automatické myčky. Med zafizeními nesmí dojit k žádnému kontaktu (pohyb může 
zařízeni počkat/4 a může narušhčisfici operaci). 

Nástroje dávejte do myčky tak, aby otvory směrovaly dolů a usnadnil se tak odtok. 

pusťte automatickou myčku. 

Postup automatického cikáni a dezInfakee 

POPIS KROKU POKYN PRO KROK PRISLUSENSTYI DOBA TRVÁM 
Automatická royal Vidu celé zattzeni do 

automadck4 myčky, nástroje 
ukládejte tak aby otvory 
imitovaly dolů. 

-Automatická myčka 
- Rozebrané zařízeni 
-čisticí roztok mraky 
-Neutralizační roztok myčky 

Minimální celtová doba cyklu: 
Sl minut pil zahrnuti všech 
násk•dujicich kroků, 

Validevaný cyklus automatické myčky 

Krok Minimální doba DoporučenKteplota 

Pledbélne min( 2:00 minut Teplota vody 20"C (611 111 
Čištěni 400 minut Teplou vody 55 'C 1131 'Fl 

Neutrallzace 2:00 minut Teplota vody  20t (649 
Oplachováni i 2:00 minut Teplota vody 20 'C(68 "F) 

Oplachováni II (konečné) 51X1 minut Teplota vady 93 'C (200k) 
Sušeni 35:00 minut Teplota komory 99 'C (210 'F) 

Pro účinnost čištěni byly valldovány pouze mycl parametry uvedené shora. 
Chováni hnadho systému Zirnmers UNNERSAl však neni ovlivněno v pHpadé použit( nůši teploty a/nebo kratki doby 
zdrženi. 

KONTROLA 

Zkontrolujte každou část zařízeni, aby bylo zajištěno odstranění všech nečistot. 
Pokud to bude nezbytné, čisticí proces opakujte. 

STERILIZACE 

Referenční parametry cyklu parní sterilizace uvedené níže byly validovány a zajišťují sterilní výsledek sterilizaci parou 
podle ANSI/AAMI/ISO 17655.1:2005, Sterilizace zdravotnických prostředků. Části: Vlhké teplo. Proces sterillzace parou 
byl pro tyto zdravotnické prostředky validovin s cílem zajistit úroveň zalittěni sterility (5All 10-5 nebo lepši při použití 
stwilizačníchskřinI(REF 89-8510459-41 nebo HEE 89-8510459-42 nebo PEP 89-8510-459-43 nebo REF 89-8510.459-45 
nebo REF 89-8510-459-461. Důrazné doporučujeme použit tyto sterilizační statné. 

Nezapomeňte, že procesy popsané v této kapitole jsou jediné, na něž se vztahuje naše záruka. žádné jiné sté:Mizet:II 
procesy se nesmí používat, neboť hrozí riziko vyvoláni předčasného opotlebení a poškozeni zdravotnického prosr/ed ku. 

Proces park sterilizace musí prob(hat v kvalifikovaném autoklávu. 

komponentyle zapotřebí urnistlt do skříni podle nákresů na slainich vytištěných. kalné nepřetěžujte. 

UPOZORNĚNI: 
• Pro pneumatlekou rukojeW Vyjměte před sterilizačním procesem všechny myti uzávěry (REF 894510-455-50, REF 

89-8514555.00) ne hacťickh a na vstupu vzduchu do rukojeti. 
• 5terilizaanlm procesem nesni projít žádný urávér. 
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VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

VAROVÁNI; 
• Sterikzontelna baterie 5mmer• UNNEPSAL (REF 89-8310440-5D) se musl sterilizovat flash autoklávavýrn cyklem. 

Neplekračulte 4 minuty při 132 'C (270 •Fj nebo 3 minuly 01134 'C (273 'F). 
• Sterilizovatelná baterle Zimmer• UN IVE RSALje jedinou součásti hnacilso systému 21(nmer• UNIVERSAL, kterou in 

sterilizovat technologii STERRAD*. Podrobnosti naleznete v PROVODO STERILITY STERRADP. 
• Použíti zclvihadho podnosu (REF 39-8510-45948j sirnou sterilizační skiini, než je doporučeno (REF 89-85113459-

47), Musí být před použitím validováno 

Rukojeti a příslušenství čouner• UNIVERSAL [s výjimkou sterllizovatelné barone UNIVERSAL REF 89.8510.440.50) byly 
valklovány s ohledem na odolnost během následujkich procesů parní sterilizace: 
ÉPFametfY cyklu parní sterilizace 
TYP Parnibe Peklu teplota Doba zdrieniMin MInknálni doba 

sant 
Předvakuový 132%/ 270n 4 minut 8 minut 

.11(gIvakuoVit 132'C/ 270'F 18 minut 8 minut 
Předvakuow 134'C/ 273'F 3 minut 8 minut 
Předvalcuový 134T/ 273T 18 minut 8 minut 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘEN( 
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze za podminektePlotY oPeračligho sálu. 

• Pouze zdravotnict, kteh jsou důkladné obeznámeni $ funkci hnaciho systému anmer• UNIVERSAL, jeho poutním a 
pokyny k použili, by měli obsluhovat jakékoliv hnací zařízeni Lnuner• UNIVERSAL. 

. Nepoužívejte jiné pkvé listy s vratném pohybem a pilně listy s přimočarým pohybem než ty, které prodává 
společnost limmer. 

• Nepoužívejte jiné RTG nekontrastní vrtáky než ty, které prodává společnost Zunmer. 
• Nepoužívejte zásadité čistici prostředky s hodnotou pH vyšší než 9. 
• K čilténi a dekontaminaci poutivejte pouze detergenty kompatibilni s anodizovanýrni hlinikovými povrchy. 
• Důrazně doporučujeme použit sterilizačni skříň Zimmer• UNIVERSAL 
• Poušivege elektrickou, baterii nepálenou nebo pneumatickou rukojef, připojky a čelné nástroje pouze v dobrém stavu. 

Pokud se zdá, že je zařízeni poškozené či vadné, nepoužívejte jej 
• Po použití se musi četné nástroje likvidoval uložením do odpadni nádoby na ostré předměty. 
• Nechte hnací systém brnmer UNIVERSAL vychladnout po autoklávovent dostatečné dlouhou dobu, aby se používal 

při normálni teplotě operetního sálu. 
• Hnací systém Zimmer• UNNERSAI se nepili ani ponořit do ultrazvukového t.sticlho přístroje a ani jím &In. 
• Použíti zdvihadho podnosu (REF 89-8510-459.48) s jinou sis:tribun,' slitin, než je doporučeno (REF 894510-459-41), 

musí být před použitím vaidováno. 
• Sterilizovatelná baterie čimmer• UNIVERSAL (REF 89-8510-440-50) se musí sterilizovat flash auloklavoinmi cyklem. 

Nepřekračujte 4 minuty při 132 'C (270 'FI nebo 3 minuty při 134 T (273 'F). 
• Před automatickým čistkirn a dezinfekénim postupem se musí provést postup ručolho čištěni a dezinfekce. Před 

automatickým promývadm cyklem se most loidcky důležitá mlsta čistit předem ručně neabrazivnim kartáčem. 
• Sterilizovatelná baterie bmmer• UNIVERSAL (REF 8941510-440-SO1 Je jedinou součásti Madho systému Zimmer• 

UNIVERSAL kterou lze sterilizovat technologii STERRADY. 
• Před prvním použitím se nosí hnací systém Dmmer• UNIVERSAL vyčistit a sterilizovat podle pokynů (Vrz Pokyny pro 

tištěn, dekontaminaci a sterilizack 
Podmínky uchovávání: 

Pro uchováváninesterilnich zdravotnicISch prostředků (s výjimkou baterii) nejsou řádné speciálnl potadavky.Uchovevejte 
jev prostředí, které omezuje expozici prachu, vlhkosti, a kde nedocIdzi k teplotním výkyvům. 

ZÁRUKA 

TECHNICKÁ SLUŽBA 
UPOZORNÉNI: 
• Chraňte před silnými nárazy/hrubým zacházeni., 
• Nepokoušejte se začizeni rozebrat. Je to jednotka utěsněná vtovárně, která neobsahuje žádné dlly, Jejichž servis by 

mohl provádět uživatel. Není povolena žádná úprava zařízeni. 
• Zimmer neodpovídá za žádnou vadnou funkci zařízeni způsobenou opravami nebo servisem, který neprovedlo 

autorizované servilní středisko 2immer. 
• Systém před smIcenirn společnosti Bram« vidy dekontaminujte. 

SERVISNÍ INFORMACE 

Hnací systém Prwrier• UNIVERSAL by se měl vracet každých 12 měsíců na prohlídku a preventivní údržbu. Důrazně 
doporučujeme '<Mni Italibračni kontroly v Istvaně pro ověření trvalé přesnosti. 

OPRÁVNĚNÍ K VRÁCENÍ A INFORMACE O VÝMĚNĚ 

Pokud bude nezbytné vrátit hnací systém 2)mmet• UNIVERSAL ke kontrole, preďentlyni údržběči opravě v USA, zavolejte 
na člsio 1-800-83171)970, kde obridite čisio Oprávněni k vráceni zboží IRGA). 

Mimo USA kontaktujte svého mistnilvo zástupce společnosti &Times 

Před odeslánim k opravě se Oknu, musí řádné zabalit Pokud originální balenijiě neni dálek dispozici, můžete si vhodný 
obal vyžádat při předání RGA. 

K veškerému zařízením určenému na opravu musí být přiložena nékupni objednávka. Zákazník bude hradit veškeré 
přepravní náklady. 

INFORMACE O ZÁRUCE (POUZE USA) 
Společnost Broma, Sorgicel ručí za to, že byl hnací systém Lmmer° UNIVERSAL společné se všemi diy a phslušenstyůnt 
testován a zkontrolován a že opustil výron,' závod v dobrém pracovnim stavu bez viditelných Sud. 

Společnost ZimmetSurgical ručí prvnímu kupci, který prostředek vutztvá, u to, že noW hned systém Iimmer• UNIVERSAL 
přislušemtvi budou při  nortnálnlm a přiměl-sněm používáni bez závad na materiálu a denském provedenl po jeden (1) 

rok ode dne odesláni toveniy. ZáručnI doba na hadice je test jůl měsíců U spotřebnich diů hnacího systému Zimmer• 
UNIVERSAL pian záruka, že tyto budou bez vady na materiálu a dilenskěm proveden při dodáni. Během záručni Plky 
společnost Zimrner Surgical opraví (nebo podle svého výlučného uvážení vyměnil vadný výrobek nebo jeho část, aniž by 
tím kupujícímu vznikly náklady. Vadné díly vyménéné podle této záruky se stanou majetkem společnosti člmmer 
Tato záruk, nepokrývá škody způsobené poutidm k jinému než určenému účelu, zneužitím, nehodou, nedbalosti nebo 
»kýmkoliv použitím, které v tomto návodu není uvedeno. Pokud dojde na jednotce k závadě Mg použití k jinému než 
určenému účelu čl abnormálnlm provamim podmínkám, opravy budou fakturovány podle naši aktuální sazby 

VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNĚ, NEPŘÍMÉ ČI DANĚ ZÁKONEM. ZEJMENA NEPŘÍMÉ ZÁRUKY 
UPLATNITELNOSTI NA TRHU NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, JSOU OMEZENY ČASOVĚ NA ZÁRUČNÍ 
LHŮTU TÍMTO POSICYTNUTOLL NČICERĚ STÁTY NEDOVOLWIOWĚZEMOORY NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, PROTO SE SHORA 
UVEDENA NEMUSÍ NA VÁS VZTAHOVAT. 

Společnost 2Jrnmer Onkel a anl distributor společnosti Zimmer, který prodává hned systém Olmer',  UNIVERSAL, 
neodpovidajl za nepřímé, nehodné nebo následné ikody. Některé státy nedovoluji vyloučení vedlejších či následných 
Škod, proto se shora uvedená nemusí na vás vztahovat. 

ZÁRUKA (MIMO USA) 
Informace o záruce vám poskytne místní prodejní zástupce společnosti ZIMMer. 
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