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Ter attentie van de opererende chirurg 
BELANGRIJKE MEDISCHE INFORMATIE
ENDO-FUSE® INTRAOSSAAL FUSIESYSTEEM

(150843-0)
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DEFINITIES
Op het etiket van de verpakking kunnen symbolen en afkortingen worden gebruikt. In de 
onderstaande tabel worden de definities van deze symbolen en afkortingen gegeven.

Tabel 1. Definities van symbolen en afkortingen

Symbool Definitie

g Batchcode

h Catalogusnummer

D Niet opnieuw gebruiken

Y Opgelet, zie de bijgevoegde documentatie

i Lees de gebruiksaanwijzing

H Uiterste gebruiksdatum

l Temperatuurbereik

p Droog houden 

Uit het zonlicht houden

N Productiedatum

M Fabrikant

P Gemachtigde vertegenwoordiger voor de Europese Unie

I Gesteriliseerd met ethyleenoxide

K Gesteriliseerd met bestraling

STERILE        GAS Gesteriliseerd met gasplasma
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J Gesteriliseerd met aseptische verwerkingstechniek

Uitsluitend voor gebruik op doktersvoorschrift

Afkorting Materiaal

Ti Titaan

Ti6Al4V Titaanlegering

CoCr Kobaltchroomlegering

SS Roestvrij staal

UHMWPE Polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht

ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE
Dankzij verbeteringen in chirurgische fusiemiddelen heeft de chirurg nu de beschikking over een 
middel voor het corrigeren van deformaties en het verlichten van pijn voor veel patiënten. Hoewel 
de implantaten die nu in gebruik zijn, over het algemeen succesvol zijn bij het verwezenlijken van 
deze doelen is het een feit dat zij uit metaal worden vervaardigd en dat van geen enkel implantaat 
verwacht kan worden dat het bestand is tegen de activiteitenniveaus waartegen normaal, gezond 
bot bestand is nadat fusie heeft plaatsgevonden. 

Elke patiënt moet worden geëvalueerd door de chirurg om de verhouding risico/voordeel te 
bepalen.

Het ENDO-FUSE® intraossale fusiesysteem bestaat uit driehoekige staafjes en haltervormige 
balkjes van titaanlegering voor chirurgische implantatie in het bot om fixatie tot stand te 
brengen. De staafjes zijn verkrijgbaar in diverse lengten en diameters. De balkjes zijn verkrijgbaar 
in diverse breedten en lengten. Zowel staafjes als balkjes zijn gecoat met commercieel zuivere 
titaanplasmaspray. 

Bij gebruik van fusie-implantaten dient de chirurg zich van het volgende bewust te zijn:

• De juiste selectie en maat van het implantaat zijn zeer belangrijk. Selectie van de juiste
maat en vorm en het juiste ontwerp van het implantaat verhoogt de kans op succes. De 
implantaten moeten zorgvuldig geplaatst worden en voldoende botondersteuning hebben.

• Bij de selectie van patiënten voor de operatie kunnen de volgende factoren cruciaal zijn
voor het uiteindelijke succes van de ingreep:

1. Beroep of activiteit van de patiënt. Indien de patiënt een beroep uitoefent of een
activiteit beoefent die veel tillen of spierinspanning vereist, kunnen de hieruit resulterende 
krachten het falen van de fixatie en/of het implantaat tot gevolg hebben. Het implantaat 
herstelt de functie niet volledig tot het niveau dat van normaal gezond bot mag worden 
verwacht, en de patiënt moet geen onrealistische verwachtingen hebben met betrekking 
tot functieherstel.

2. Seniliteit, psychische gestoordheid of alcoholisme. Deze condities kunnen onder
meer tot gevolg hebben dat de patiënt bepaalde noodzakelijke beperkingen en 
voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van het implantaat negeert, wat tot falen of 
andere complicaties kan leiden.

3. Gevoeligheid voor vreemde voorwerpen. Wanneer materiaalgevoeligheid wordt
vermoed, moeten vóór de materiaalkeuze of implantatie de van toepassing zijnde tests 
worden uitgevoerd.
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A. INDICATIES
De staafjes van het ENDO-FUSE® intraossale fusiesysteem zijn in het algemeen geïndiceerd voor 
de repositie en de fixatie van fracturen die zich lenen voor de afmeting van de implantaten. De 
staafjes zij bestemd voor gebruik bij de interne fixatie van fracturen, botfusie en non-unions (niet-
genezende fracturen). Ook zijn ze bestemd voor gebruik bij reconstructie-ingrepen waarbij de 
repositie en de fixatie van botfragmenten zijn vereist (bijv. osteotomie).

De balkjes van het ENDO-FUSE® intraossale fusiesysteem zijn geïndiceerd voor laterale 
kolomverlenging en voor de fusie van voetgewrichten die zich lenen voor de maat van de 
implantaten, met inbegrip van het tarsometatarsale, metatarsocuneïforme, calcaneocuboïdale, 
talonaviculaire en subtalaire gewricht, het gewricht van Lisfranc, het gewricht van Chopart en 
het enkelgewricht. 

B. CONTRA-INDICATIES
Absolute contra-indicaties zijn onder meer:

1) manifeste infectie;

2) infectiefoci elders in het lichaam (die tot hematogene uitbreiding naar het implantaat kunnen
leiden);

3) gevallen waar er sprake is van slechte of onvoldoende botmassa;

4) metaalgevoeligheid of allergische reactie op een vreemd lichaam;

5) de aanwezigheid van klinische of functionele afwijkingen die het onmogelijk zouden maken
een goed resultaat voor de patiënt te behalen;

6) andere aandoeningen die de patiënt fysiologisch risico zouden doen lopen.

Condities die verhoogd risico van falen met zich meebrengen omvatten:

1) een onwillige patiënt of een patiënt met neurologische stoornissen die de instructies niet kan
volgen; 

2) uitgesproken botverlies of ernstige osteoporose;

3) metabolische aandoeningen die de vorming van bot kunnen verstoren of botverlies kunnen
veroorzaken;

4) osteomalacie; en 

5) een slechte prognose voor een goede wondgenezing (bijv. decubituszweren, diabetes in de
laatste fase, ernstig eiwittekort en/of ondervoeding). 

C. MOGELIJKE COMPLICATIES
Onjuiste selectie, plaatsing, positionering of fixatie van de implantaten kan ongewone belasting 
en vervolgens een kortere levensduur van het implantaat tot gevolg hebben. De chirurg moet vóór 
het uitvoeren van de operatie goed vertrouwd zijn met de implantaten, de instrumenten en de 
chirurgische procedure. Periodieke langetermijn-follow-up wordt aanbevolen voor het controleren 
van de positie en de status van de implantaten en van de conditie van het aangrenzende bot. 

De medische specialist is verantwoordelijk voor de juiste chirurgische procedures en technieken. 
Elke chirurg moet de geschiktheid van de gebruikte procedure beoordelen op basis van zijn/haar 
persoonlijke medische opleiding en ervaring. Hoewel Wright Medical Technology, Inc. (Wright) 
geen bepaalde chirurgische techniek kan aanbevelen die geschikt is voor alle patiënten, is er een 
gedetailleerde chirurgische techniek beschikbaar ter referentie van de chirurg. De arts moet de 
medische procedures voor optimaal gebruik van het implantaat bepalen. De arts wordt er echter 
op gewezen dat er recent bewijs is dat de kans op ernstige sepsis na een operatie als volgt kan 
worden verminderd: 
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1. consequent gebruik van profylactische antibiotica;

2. gebruik van een schone-luchtsysteem met laminaire flow;

3. al het operatiekamerpersoneel, inclusief waarnemers, de juiste kleding laten dragen;

4. de instrumenten tegen in de lucht aanwezige verontreiniging beschermen;

5. ondoordringbare lakens.

Materialen. Het ENDO-FUSE® intraossale fusiesysteem is vervaardigd uit commercieel zuiver 
titaan of titaanlegering conform ASTM/ISO-normen.

D. VOORZORGSMAATREGELEN 
1. De patiënt dient op de hoogte te worden gesteld van de beperkingen van het implantaat

en van het feit dat lichamelijke activiteit en volledige gewichtsbelasting voordat het bot is 
genezen, zijn geïmpliceerd bij vroegtijdig falen van vergelijkbare implantaten. 

2. De patiënt dient te worden gewaarschuwd voor operatierisico’s en op de hoogte te worden
gesteld van mogelijke ongewenste effecten. De patiënt dient te worden gewaarschuwd dat het 
implantaat normaal gezond bot niet vervangt en dat het kan breken of beschadigd kan raken 
als gevolg van bepaalde activiteiten of trauma. De patiënt dient ook te worden geïnformeerd 
over andere risico’s die volgens de chirurg dienen te worden bekendgemaakt. 

3. Er zijn speciale instrumenten verkrijgbaar die gebruikt moeten worden om de nauwkeurige
implantatie van de implantaten te garanderen. Gebruik geen instrumenten van verschillende 
fabrikanten door elkaar. Hoewel dit zelden voorkomt, kunnen instrumenten breken, vooral bij 
uitgebreid gebruik of bovenmatige kracht. Daarom dienen instrumenten vóór de operatie op 
slijtage of beschadiging te worden onderzocht. 

4. Er moet zorgvuldig te werk worden gegaan om een implantaat van de juiste maat voor de
patiënt te selecteren. Alle pogingen moeten in het werk worden gesteld om vóór de operatie 
de juiste maat en vorm van de bij de patiënt te gebruiken implantaten te bepalen. Het is van 
cruciaal belang dat er grote en kleine implantaten voorhanden zijn voor het geval dat mocht 
blijken dat er een andere maat nodig is. 

Aanbevelingen met betrekking tot fragmentatie van medische hulpmiddelen

Gebruik de medische hulpmiddelen zoals vermeld op het etiket en in de gebruiksaanwijzing 
van Wright, in het bijzonder tijdens het inbrengen en verwijderen. 

• Controleer hulpmiddelen vóór gebruik op transport- of opslagschade en op gebreken bij
het uitpakken die de kans op fragmentatie tijdens een ingreep doen toenemen. 

• Controleer hulpmiddelen onmiddellijk na verwijdering uit de patiënt op tekenen van
breuk of fragmentatie. 

• Bewaar een beschadigd hulpmiddel om Wright te helpen bij de analyse van de gang van
zaken. 

• Overweeg zorgvuldig de risico’s en voordelen van verwijdering van het fragment t.o.v. het
fragment in de patiënt achterlaten en bespreek dit (zo mogelijk) met de patiënt. 

• Adviseer de patiënt over de aard en veiligheid van niet-verwijderde fragmenten van
hulpmiddelen, met inbegrip van de volgende informatie: 
a. De samenstelling van het materiaal van het fragment (indien bekend);
b. De grootte van het fragment (indien bekend); 
c. De positie van het fragment;
d. Mogelijke mechanismen die tot letsel kunnen leiden, bijvoorbeeld migratie en

infectie;
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e. Te vermijden ingrepen of behandelingen, zoals MRI’s in het geval van metalen
fragmenten. Dit kan de kans helpen verkleinen dat het fragment ernstig letsel
veroorzaakt.

Betreffende de MRI-omgeving

De in deze bijsluiter beschreven hulpmiddelen zijn niet geëvalueerd voor veiligheid en 
compatibiliteit in een MRI-omgeving. De in deze bijsluiter beschreven hulpmiddelen zijn niet 
getest op verwarming of migratie in een MRI-omgeving.

E. ONGEWENSTE EFFECTEN 
Hieronder volgen specifieke ongewenste effecten, die door de chirurg begrepen en aan de 
patiënt uitgelegd dienen te worden. Dit zijn niet alle ongewenste effecten die kunnen optreden 
bij operaties in het algemeen, maar zijn belangrijke overwegingen die specifiek verband houden 
met metaalachtige inwendige stabilisatiehulpmiddelen. Algemene operatierisico’s dienen vóór de 
operatie aan de patiënt te worden uitgelegd. 

1. Infectie.

2. Pijn, ongemak of abnormale gewaarwordingen wegens de aanwezigheid van het implantaat.

3. Hoewel zeldzaam, zijn er bij patiënten na gewrichtsvervanging metaalgevoeligheidsreacties
gemeld. Implantatie van vreemde materialen in weefsels kan cellulaire reacties tot gevolg
hebben waarbij lymfocyten, macrofagen en fibroblasten betrokken zijn.

4. Migratie van het implantaat, losraken of fractuur van het implantaat.

5. Vermindering in botdichtheid wegens stress shielding.

6. Bursitis.

7. Allergische reacties op de materialen van het implantaat. 

F. HANTERING EN STERILISATIE 
Implantaten

Dit product is gesteriliseerd en moet als steriel worden beschouwd, tenzij de binnenverpakking 
geopend of beschadigd is. Neem contact op met de fabrikant voor aanwijzingen indien de 
integriteit van de binnenverpakking aangetast is. Haal het implantaat pas uit de verpakking met 
behulp van een aseptische OK-techniek nadat de juiste maat is vastgesteld en de operatieplaats 
voor de uiteindelijke implantatie is voorbereid. Hanteer het product altijd met poedervrije 
handschoenen en vermijd contact met harde voorwerpen die het product kunnen beschadigen. 

Dit product is uitsluitend voor eenmalig gebruik bestemd. Een implantaat mag na contact met 
lichaamsweefsels of -vocht nooit opnieuw gesteriliseerd worden.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik gelabelde hulpmiddelen mogen nooit opnieuw worden 
gebruikt. Deze hulpmiddelen opnieuw gebruiken kan mogelijk resulteren in ernstig letsel aan 
de patiënt. Voorbeelden van met het opnieuw gebruiken van deze hulpmiddelen verbonden 
gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aanzienlijke verslechtering van de werking van het 
hulpmiddel, kruisbesmetting en contaminatie.

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen MOETEN worden verwijderd van het implantaat 
vóór implantatie. 

WAARSCHUWING: De componenten van het ENDO-FUSE® intraossale fusiesysteem mogen NOOIT 
met stoom of opnieuw worden gesteriliseerd.

Instrumenten

Zie voor aanvullende informatie over instrumenten het door Wright verstrekte document 
‘Reiniging en hantering van Wright Medical instrumenten’.
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G. OPSLAGCONDITIES 
Alle implantaten moeten in een schone, droge omgeving worden bewaard en tegen zonlicht en 
extreme temperaturen worden beschermd. 

LET OP: Krachtens de Amerikaanse (federale) wetgeving mag dit medische hulpmiddel 
uitsluitend door, of op voorschrift van, een arts worden verkocht. 

Handelsmerken™ en gedeponeerde handelsmerken® zijn de eigendom van of gelicentieerd door Wright 
Medical Technology, Inc.
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