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DEFINITIONER
Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder 
definitioner på disse symboler og forkortelser.

Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser

Symbol Defi nition

g Partikode

h Katalognummer

D Må ikke genbruges

Y Forsigtig, se vedlagte dokumenter

i Se brugervejledningen

H Anvendes inden

l Temperaturbegrænsning

p Opbevares tørt 

Beskyttes mod sollys

N Fremstillingsdato

M Producent

P Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union

I Steriliseret med ethylenoxid

K Steriliseret med bestråling

STERILE        GAS Steriliseret med gasplasma

DA
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J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode

Kun efter ordination

Forkortelse Materiale

Ti Titanium

Ti6Al4V Titaniumlegering

CoCr Kobolt-krom-legering

SS Rustfrit stål

UHMWPE Polyethylen af ultrahøj molekylvægt

GENEREL PRODUKTINFORMATION
Med udviklingen af kirurgisk fusionshardware har kirurgen fået en metode til at korrigere 
deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte implantater generelt 
kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af metal, og intet implantat kan forventes at modstå 
samme aktivitetsniveau og belastning som normal, sund knogle efter fusion. 

Hver patient skal evalueres af kirurgen for at fastsætte risici og fordele.

ENDO-FUSE® intraossøst fusionssystem består af trekantede stænger og vægtstangsformede 
bjælker af titaniumlegering tilsigtet kirurgisk implantation i knoglen til at danne fiksation. 
Stængerne fås i forskellige længder og diametre og bjælkerne i forskellige bredder og længder. 
Både stænger og bjælker er belagt med CP titanium plasma-spray. 

Ved brug af fusionsimplantater skal kirurgen være opmærksom på følgende:

• Valg af korrekt implantat og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og 
design af implantatet øger muligheden for, at udfaldet bliver vellykket. Implantaterne kræver 
omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte.

• Ved udvælgelse af patienter til kirurgi kan følgende faktorer være afgørende for et 
vellykket resultat af indgrebet:

1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller 
involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den 
påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, anordningen eller begge dele. Implantatet 
vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og 
patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen.

2. Senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få 
patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af 
implantatet, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer.

3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for 
materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation.

A. INDIKATIONER
Stængerne i ENDO-FUSE® intraossøst fusionssystem er generelt indiceret til reduktion og fiksering 
af frakturer, der passer i størrelsen til implantaterne. De er indiceret til anvendelse til intern 
fiksering af frakturer, knoglefusioner og manglende heling. De er også indiceret til rekonstruktive 
procedurer, hvor reduktion og fiksering af knoglefragmenter er påkrævet (f.eks. osteotomier).
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Bjælkerne i ENDO-FUSE® intraossøst fusionssystem er indiceret til lateral columna forlængelse 
og til stivgørelse af ethvert led i foden der passer i størrelse til anordningen, herunder 
tarsometatarsalled, metatarsal/kileben, calcaneocuboidalled, talonaviculærled, Lisfranc led, 
articulatione tarsi transversa, subtalarled og ankelled.

B. KONTRAINDIKATIONER
Absolutte kontraindikationer omfatter:

1) Åben infektion

2) Fjerne foci af infektioner (som kan forårsage hæmatogen spredning til implantatstedet) 

3) Tilfælde, hvor der er dårlig eller utilstrækkelig knoglemasse

4) Metal følsomhed for eller allergisk reaktion på fremmedlegemer

5) Under tilstedeværelsen af en klinisk eller funktionel abnormitet, der udelukker muligheden for 
at opnå et godt resultat for patienten

6) Andre tilstande, der kunne udgøre en fysiologisk risiko for patienten.

Tilstande der indebærer øget risiko for svigt omfatter:

1) Usamarbejdsvillige patienter eller patienter med neurologiske sygdomme, som ikke er i stand 
til at følge instruktioner 

2) Markant knogletab eller svær osteoporose 

3) Metaboliske sygdomme der kan hæmme knogledannelse eller forårsage knogletab 

4) Osteomalaci og 

5) Dårlig prognose for god sårheling (f.eks. dekubitus, diabetes i slutstadie, alvorlig proteinmangel 
og/eller underernæring). 

C. MULIGE KOMPLIKATIONER
Ukorrekt valg, placering, positionering og fiksation af protesekomponenterne kan resultere i 
usædvanlige stressforhold og efterfølgende reduktion af protesekomponentens levetid. Kirurgen 
skal være grundigt bekendt med implantaterne, instrumenterne og den kirurgiske procedure 
inden kirurgi. Periodisk opfølgning over lang tid anbefales for at monitorere positionen og 
tilstanden af implantaterne og den tilstødende knogle. 

Det er lægens ansvar at anvende korrekte kirurgiske procedurer og teknikker. Hver kirurg skal 
vurdere, om indgrebet er passende til den aktuelle patient baseret på personlig medicinsk 
uddannelse og erfaring. Selvom Wright Medical Technology, Inc. (Wright) ikke kan anbefale en 
speciel kirurgisk teknik, der passer til alle patienter, findes der en detaljeret kirurgisk teknik, 
som kirurgen kan referere til. De medicinske procedurer, der vælges mhp. optimal anvendelse af 
implantatet, skal bestemmes af lægen. Lægen er dog opmærksom på, at der er nyere evidens for, 
at risikoen for svær sepsis efter total kirurgi kan reduceres af: 

1. Konsekvent brug af profylaktisk antibiotikum. 

2. Brug af ren luft-system med laminært flow. 

3. At alt personale på operationsstuen, inklusive observatører, er korrekt påklædt. 

4. Beskyttelse af instrumenter mod luftbåren kontamination. 

5. Impermeabel afdækning.

Materialer. ENDO-FUSE® intraossøst fusionssystem er fremstillet af kommercielt rent titanium 
eller titaniumlegering i overensstemmelse med ASTM/ISO-standarderne.
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D. FORHOLDSREGLER 
1. Patienten skal informeres om implantatets begrænsninger og at fysisk anstrengelse og fuld 

belastning før knogle union har været en medvirkende årsag til præmatur svigt af lignende 
komponenter. 

2. Patienten skal advares om kirurgiske risici og gøres opmærksom på mulige uønskede 
hændelser. Patienten skal advares om, at implantatet ikke erstatter normal, sund knogle og at 
protesen kan gå i stykker eller blive beskadiget som resultat af visse aktiviteter eller traume. 
Patienten skal også informeres om andre risici, som kirurgen mener skal oplyses. 

3. Der kan fås specialiserede instrumenter, som skal anvendes for at sikre nøjagtig implantation 
af implantaterne. Bland ikke instrumenter fra forskellige producenter sammen. Selvom det er 
sjældent, kan instrumenterne gå i stykker, især hvis de udsættes for omfattende brug eller 
overdreven belastning. Af denne årsag skal instrumenterne undersøges for slid og skader inden 
kirurgi. 

4. Vær meget omhyggelig med valg af et implantat af den rigtige størrelse til patienten. Der 
skal gøres en samlet indsats præoperativt for at bestemme den korrekte størrelse og form 
af implantater til patienten. Det er yderst vigtigt, at der er implantater af mindre og større 
størrelser tilgængelige i tilfælde af, at der skal bruges en anden størrelse. 

Anbefalinger vedrørende fragmentering af anordninger

Anvend medicinske anordninger i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wrights 
brugsanvisning, især under indføring og udtagning. 

• Inspicer anordningerne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring 
eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en 
procedure. 

• Inspicer anordningerne straks efter udtagning fra patienten for tegn på brud eller 
fragmentering. 

• Hvis anordningen er beskadiget, skal den bevares som hjælp til Wrights analyse af 
hændelsen. 

• Overvej nøje og diskuter med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage 
fragmentet eller lade det blive i patienten. 

• Rådgiv patienten om konsekvens og sikkerhed af ikke-udtagne anordningsfragmenter, 
inklusive følgende oplysninger: 
a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) 
b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) 
c. Fragmentets placering 
d. Risiko for skade, f.eks. migration, infektion 
e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde 

af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet 
forårsager alvorlig skade. 

Vedrørende miljøer med magnetisk resonans

Anordningerne beskrevet i denne indlægsseddel er ikke evalueret for sikkerhed og 
kompabilitet i MR-scanningsmiljøet. Anordningerne beskrevet i denne indlægsseddel er ikke 
testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet.
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E. UØNSKEDE REAKTIONER 
Følgende er specifikke uønskede hændelser, som skal forstås af kirurgen og forklares til patienten. 
De omfatter ikke alle uønskede hændelser, som generelt kan opstå ved kirurgi, men de er vigtige at 
tage i betragtning, især i forhold til interne stabiliseringsimplantater af metal. Generelle kirurgiske 
risici skal forklares til patienten inden operationen. 

1. Infektion.

2. Smerter, ubehag og unormale fornemmelser pga. implantatets tilstedeværelse. 

3. Selvom det er sjældent, er overfølsomhedsreaktioner over for metal blevet rapporteret 
hos patienter efter implantation. Implantation af fremmedlegemer i væv kan resultere i 
cellereaktioner, der involverer lymfocytter, makrofager og fibroblaster. 

4. Migration af implantatet, løsrivelse eller fraktur af implantatet. 

5. Reduceret knogledensitet pga. belastningsbeskyttelse. 

6. Bursitis.

7. Allergiske reaktioner på materialer i implantaterne kan forekomme. 

F. HÅNDTERING OG STERILISATION 
Implantater

Dette produkt er blevet steriliseret og skal betragtes som sterilt, medmindre den invendige 
emballage er blevet åbnet eller beskadiget. Hvis integriteten af den indvendige emballage 
er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for anvisninger. Tag først produktet ud af 
emballagen med aseptisk operationsteknik efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt, og 
operationsstedet er blevet forberedt til endelig implantation. Håndter altid produkterne med 
pudderfrie handsker og undgå kontakt med hårde genstande, der kan beskadige produktet. 

Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med 
kropsvæv eller -væsker.

Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse 
anordninger kan potentielt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse 
med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af 
anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination.

ADVARSEL: Al emballage SKAL fjernes fra implantatet inden implantation. 

ADVARSEL: Komponenter fra ENDO-FUSE® intraossøst fusionssystem må ALDRIG dampsteriliseres/
resteriliseres.

Instrumenter

Yderligere information om instrumenterne findes i Wrights “Rengøring og håndtering af Wright 
instrumenter”.

G. OPBEVARINGSBETINGELSER 
Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. 

FORSIGTIG: Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af denne anordning til en læge 
eller på en læges ordination. 

Varemærker™ og registrerede varemærker® ejes af eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc.
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