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Για τον χειρουργό 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΙΑΣ ENDO-FUSE® 
(150843-0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  A. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  B. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  C. ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
  D. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
  E. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  F. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
  G. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην ετικέτα της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιούνται σύμβολα και συντμήσεις. Ο ακόλουθος 
πίνακας παρέχει τον ορισμό αυτών των συμβόλων και συντμήσεων.

Πίνακας 1. Ορισμοί συμβόλων και συντμήσεων

Σύμβολο Ορισμός

g Κωδικός παρτίδας

h Αριθμός καταλόγου

D Μην επαναχρησιμοποιείτε

Y Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

i Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

H Ημερομηνία λήξης

l Περιορισμός θερμοκρασίας

p Διατηρείτε στεγνό 

Διατηρείτε μακριά από το φως

N Ημερομηνία κατασκευής

M Κατασκευαστής

P Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

I Αποστειρώθηκε με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου

K Αποστειρώθηκε με ακτινοβολία

STERILE        GAS Αποστειρώθηκε με χρήση πλάσματος αερίου

EL
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J Αποστειρώθηκε με χρήση άσηπτων τεχνικών επεξεργασίας

Χορηγείται μόνο κατόπιν συνταγής ιατρού

Σύντμηση Υλικό

Ti Τιτάνιο

Ti6Al4V Κράμα τιτανίου

CoCr Κράμα κοβαλτίου-χρωμίου

SS Ανοξείδωτος χάλυβας

UHMWPE Πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μέσω της εξέλιξης των υλικών χειρουργικής αρθροδεσίας, ο χειρουργός διαθέτει ένα μέσο 
αποκατάστασης της δυσμορφίας και ελάττωσης του πόνου σε πολλούς ασθενείς. Παρόλο που τα 
εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται, εν πολλοίς, επιτυγχάνουν τους εν λόγω στόχους, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι κατασκευάζονται από μέταλλο και ότι δεν μπορεί να αναμένει κανείς από κανένα 
εμφύτευμα να αντέξει μετά την αρθροδεσία τα επίπεδα δραστηριότητας και τα φορτία που θα 
άντεχε ένα φυσιολογικό, υγιές οστό. 

Κάθε ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται από τον χειρουργό για τον καθορισμό της σχέσης 
κινδύνου/οφέλους.

Το σύστημα ενδοστικής αρθροδεσίας ENDO-FUSE® αποτελείται από ράβδους τριγωνικού σχήματος 
και δοκούς σχήματος «μπάρας» που κατασκευάζονται από κράμα τιτανίου και προορίζονται για 
χειρουργική εμφύτευση εντός του οστού για την επίτευξη καθήλωσης. Οι ράβδοι διατίθενται σε 
διάφορες διαμέτρους και μήκη, ενώ οι δοκοί διατίθενται σε διάφορα πλάτη και μήκη. Οι ράβδοι και 
οι δοκοί επικαλύπτονται από σπρέι πλάσματος εμπορικώς καθαρού τιτανίου. 

Κατά τη χρήση εμφυτευμάτων αρθροδεσίας, ο χειρουργός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 
εξής:

• Η ορθή επιλογή και οι σωστές διαστάσεις του εμφυτεύματος είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. 
Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους, σχήματος και σχεδίου του εμφυτεύματος αυξάνει την 
πιθανότητα επιτυχίας. Τα εμφυτεύματα απαιτούν προσεκτική τοποθέτηση και επαρκή οστική 
υποστήριξη.

• Κατά την επιλογή ασθενών για χειρουργική επέμβαση, οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί 
να είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την τελική επιτυχία της επέμβασης:

1. Το επάγγελμα ή οι δραστηριότητες του ασθενούς. Εάν ο ασθενής ασχολείται με ένα 
επάγγελμα ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει την ανύψωση σημαντικών φορτίων ή έντονη 
μυϊκή καταπόνηση, οι απορρέουσες δυνάμεις είναι δυνατό να προκαλέσουν αστοχία της 
καθήλωσης, του εμφυτεύματος ή και τα δύο. Το εμφύτευμα δεν θα αποκαταστήσει τη 
λειτουργία στο επίπεδο που αναμένεται από ένα φυσιολογικό, υγιές οστό και ο ασθενής δεν 
θα πρέπει να έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες λειτουργικότητας.

2. Κατάσταση άνοιας, διανοητικής ασθένειας ή αλκοολισμού. Οι εν λόγω καταστάσεις, 
μεταξύ άλλων, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ο ασθενής να παραμελήσει ορισμένους 
αναγκαίους περιορισμούς και προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του εμφυτεύματος, με 
αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές.

3. Ευαισθησία σε ξένα σώματα. Όπου πιθανολογείται ευαισθησία υλικού, πρέπει να γίνονται 
κατάλληλες δοκιμασίες πριν από την επιλογή ή την εμφύτευση του υλικού.
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A. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι ράβδοι του συστήματος ενδοστικής αρθροδεσίας ENDO-FUSE® γενικά ενδείκνυνται για την 
ανάταξη και καθήλωση καταγμάτων που είναι κατάλληλα για το μέγεθος των συσκευών. Αυτοί 
ενδείκνυται για χρήση στην εσωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων, αρθροδεσιών οστών και 
αποτυχημένων πωρώσεων. Ενδείκνυνται επίσης για επεμβάσεις ανακατασκευής, στις οποίες 
απαιτείται ανάταξη και καθήλωση οστικών θραυσμάτων (π.χ. οστεοτομίες).

Οι δοκοί του συστήματος ενδοστικής αρθροδεσίας ENDO-FUSE® ενδείκνυνται για την επιμήκυνση 
της έξω κολώνας και για τις αρθροδεσίες όλων των αρθρώσεων του άκρου ποδός που είναι 
κατάλληλες για το μέγεθος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της ταρσομετατάρσιας, της 
μεταταρσιοσφηνοειδούς, της πτερνοκυβοειδούς, της αστραγαλοσκαφοειδούς άρθρωσης, της 
άρθρωσης Lis Franc, της εγκαρσίας του ταρσού διάρθρωσης, της υπαστραγαλικής άρθρωσης και 
της ποδοκνημικής άρθρωσης. 

B. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι απόλυτες αντενδείξεις περιλαμβάνουν:

1) έκδηλη λοίμωξη,

2) περιφερικές εστίες λοιμώξεων (που μπορεί να προκαλέσουν αιματογενή εξάπλωση στη θέση 
της εμφύτευσης), 

3) περιπτώσεις όπου υπάρχει φτωχό ή ανεπαρκές οστικό απόθεμα,

4) ευαισθησία σε μέταλλο ή αλλεργική αντίδραση σε ξένα σώματα,

5) παρουσία οποιωνδήποτε κλινικών ή λειτουργικών ανωμαλιών που θα απέκλειαν το ενδεχόμενο 
επίτευξης καλού αποτελέσματος για τον ασθενή,

6) άλλες παθήσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή από φυσιολογικής άποψης.

Στις καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αστοχίας περιλαμβάνονται:

1) μη συνεργάσιμοι ασθενείς ή ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις, που δεν είναι σε θέση να 
ακολουθήσουν οδηγίες, 

2) σημαντική απώλεια οστού ή βαριά οστεοπόρωση, 

3) μεταβολικές διαταραχές που μπορεί να διακυβεύσουν τον σχηματισμό οστού ή να προκαλέσουν 
απώλεια οστού, 

4) οστεομαλακία και 

5) κακή πρόγνωση σχετικά με την ικανοποιητική επούλωση των τραυμάτων (π.χ. έλκη κατάκλισης, 
διαβήτης τελικού σταδίου, σοβαρή ανεπάρκεια πρωτεϊνών ή/και υποσιτισμός). 

C. ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η ακατάλληλη επιλογή, τοποθέτηση, εφαρμογή ή καθήλωση των εμφυτευμάτων μπορεί να 
προκαλέσει ασυνήθιστες συνθήκες καταπόνησης και επακόλουθη μείωση της ωφέλιμης ζωής του 
εμφυτεύματος. Ο χειρουργός πρέπει να είναι καλά εξοικειωμένος με τα εμφυτεύματα, τα εργαλεία 
και τη χειρουργική διαδικασία προτού προβεί στη χειρουργική επέμβαση. Συνιστάται περιοδική 
και μακροχρόνια παρακολούθηση για τον έλεγχο της θέσης και κατάστασης των εμφυτευμάτων, 
καθώς και της κατάστασης των παρακείμενων οστών. 
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Οι κατάλληλες χειρουργικές διαδικασίες και τεχνικές είναι ευθύνη του ιατρού. Κάθε χειρουργός 
πρέπει να αξιολογεί την καταλληλότητα της επέμβασης που χρησιμοποιείται με βάση τη δική 
του ιατρική εκπαίδευση και πείρα. Παρόλο που η Wright Medical Technology, Inc. (Wright) δεν 
μπορεί να συστήσει μια συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική η οποία θα είναι κατάλληλη για όλους 
τους ασθενείς, διατίθεται μια λεπτομερής χειρουργική τεχνική, στην οποία μπορεί να ανατρέξει 
ο χειρουργός. Οι ιατρικές διαδικασίες για τη βέλτιστη χρήση του εμφυτεύματος πρέπει να 
καθορίζονται από τον ιατρό. Ωστόσο, υποδεικνύεται στον ιατρό ότι υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία 
ότι η πιθανότητα εν τω βάθει σήψης μετά από χειρουργική επέμβαση μπορεί να μειωθεί μέσω: 

1. Συνεχούς χρήσης προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής. 

2. Χρήσης ενός συστήματος ομαλής ροής καθαρού αέρα. 

3. Σωστής ένδυσης όλου του προσωπικού του χειρουργείου, καθώς και των παρευρισκομένων 
στο χειρουργείο. 

4. Προστασίας των εργαλείων από αερομεταφερόμενη μόλυνση. 

5. Μη διαπερατού οθονίου.

Υλικά. Το σύστημα ενδοστικής αρθροδεσίας ENDO-FUSE® κατασκευάζεται από εμπορικά καθαρό 
τιτάνιο ή κράμα τιτανίου που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASTM/ISO.

D. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους περιορισμούς του εμφυτεύματος και 

σχετικά με το γεγονός ότι σωματική δραστηριότητα και η στήριξη ολόκληρου του βάρους 
του σώματος πριν από την πώρωση των οστών έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόωρη αστοχία 
παρόμοιων συσκευών. 

2. Ο ασθενής πρέπει να προειδοποιείται για τους χειρουργικούς κινδύνους και να ενημερώνεται 
για τις δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Θα πρέπει να προειδοποιείτε τον ασθενή ότι το 
εμφύτευμα δεν αντικαθιστά το φυσιολογικό υγιές οστό και ότι μπορεί να υποστεί θραύση 
ή να πάθει ζημιά, λόγω συγκεκριμένης δραστηριότητας ή τραυματισμού. Ο ασθενής πρέπει 
επίσης να ενημερώνεται για άλλους κινδύνους, που ο χειρουργός πιστεύει ότι πρέπει να του 
γνωστοποιήσει. 

3. Διατίθενται ειδικά εργαλεία και πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ακριβούς 
εμφύτευσης των εμφυτευμάτων. Μη συνδυάζετε εργαλεία από διαφορετικούς κατασκευαστές. 
Αν και σπάνια, μπορεί να σημειωθεί θραύση των εργαλείων, ειδικά λόγω υπερβολικής χρήσης ή 
υπερβολικής δύναμης. Γι’ αυτό το λόγο, τα εργαλεία πρέπει να εξετάζονται για φθορά ή ζημιές 
πριν από την επέμβαση. 

4. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την επιλογή εμφυτεύματος κατάλληλου μεγέθους για τον 
ασθενή. Πρέπει να γίνει συντονισμένη προσπάθεια προεγχειρητικά για να προσδιοριστεί το 
σωστό μέγεθος και σχήμα των εξαρτημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στον ασθενή. 
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα μεγαλύτερα και μικρότερα μεγέθη εμφυτευμάτων 
σε περίπτωση που προσδιοριστεί ότι απαιτείται διαφορετικό μέγεθος. 

Συστάσεις σχετικά με θραύσματα των συσκευών

Να χρησιμοποιείτε τις ιατρικές συσκευές σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 
επισήμανση και τις οδηγίες χρήσης της Wright, ειδικά κατά την εισαγωγή και την αφαίρεση. 

• Επιθεωρήστε τις συσκευές πριν από τη χρήση για τυχόν ζημιές κατά την αποστολή 
ή την αποθήκευση, ή για τυχόν προϋπάρχουσες ατέλειες, που μπορεί να αυξήσουν την 
πιθανότητα θρυμματισμού κατά την εγχείρηση. 

• Επιθεωρήστε τις συσκευές αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τον ασθενή για τυχόν 
ενδείξεις θραύσης ή θρυμματισμού. 

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, διατηρήστε τη για να βοηθήσετε τη Wright στην 
ανάλυση του περιστατικού. 
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• Εξετάστε προσεκτικά και συζητήστε με τον ασθενή (εάν αυτό είναι δυνατό) τους κινδύνους 
και τα οφέλη της ανάκτησης ή της παραμονής του θραύσματος στο σώμα του. 

• Συμβουλεύστε τον ασθενή για τη φύση και ασφάλεια των θραυσμάτων της συσκευής που 
δεν έχουν ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών: 
a. Την υλική σύσταση του θραύσματος (εάν είναι γνωστή). 
b. Το μέγεθος του θραύσματος (εάν είναι γνωστό). 
c. Τη θέση του θραύσματος. 
d. Τους πιθανούς μηχανισμούς τραυματισμού, π.χ. μετατόπιση, λοίμωξη.
e. Τις επεμβάσεις ή θεραπείες που πρέπει να αποφεύγονται, όπως μαγνητική τομογραφία 

(MRI) σε περίπτωση παρουσίας μεταλλικών θραυσμάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας σοβαρού τραυματισμού από το θραύσμα. 

Σχετικά με περιβάλλοντα μαγνητικού συντονισμού

Οι συσκευές που περιγράφονται σε αυτό το ένθετο συσκευασίας δεν έχουν αξιολογηθεί ως 
προς την ασφάλεια και τη συμβατότητά τους σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR). 
Οι συσκευές που περιγράφονται σε αυτό το ένθετο συσκευασίας δεν έχουν δοκιμαστεί για 
θέρμανση ή μετανάστευση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR).

E. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τα ακόλουθα είναι ειδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να κατανοήσει ο 
χειρουργός και να εξηγήσει στον ασθενή. Δεν περιλαμβάνονται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
που μπορούν να συμβούν γενικά σε μια χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, 
που αφορούν ειδικά τις μεταλλικές συσκευές εσωτερικής σταθεροποίησης. Οι γενικοί κίνδυνοι του 
χειρουργείου θα πρέπει να εξηγούνται στον ασθενή πριν από τη χειρουργική επέμβαση. 

1. Λοίμωξη.

2. Πόνος, δυσφορία ή παραισθησία εξαιτίας της παρουσίας του εμφυτεύματος. 

3. Αν και σπάνιες, έχουν αναφερθεί αντιδράσεις ευαισθησίας σε μέταλλα σε ασθενείς μετά από 
εμφύτευση. Η εμφύτευση ξένου υλικού σε ιστούς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κυτταρικές 
αντιδράσεις, με συμμετοχή λεμφοκυττάρων, μακροφάγων και ινοβλαστών. 

4. Μετατόπιση του εμφυτεύματος, χαλάρωση ή θραύση του εμφυτεύματος. 

5. Ελάττωση της οστικής πυκνότητας λόγω προστασίας από φυσιολογική φόρτιση. 

6. Θυλακίτιδα.

7. Μπορεί να παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις στα υλικά του εμφυτεύματος. 

F. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
Εμφυτεύματα

Αυτό το προϊόν έχει αποστειρωθεί και θα πρέπει να θεωρείται στείρο, εκτός εάν η εσωτερική 
συσκευασία του έχει ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά. Εάν έχει διακυβευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής 
συσκευασίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οδηγίες. Αφαιρέστε το προϊόν από τη 
συσκευασία με άσηπτη χειρουργική τεχνική, μόνον αφού έχετε προσδιορίσει το σωστό μέγεθος 
και έχετε προετοιμάσει τη θέση της επέμβασης για την τελική εμφύτευση. Πρέπει να χειρίζεστε το 
προϊόν πάντα με γάντια χωρίς πούδρα και να αποφεύγετε την επαφή με σκληρά αντικείμενα που 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. 

Το παρόν προϊόν προορίζεται για μία χρήση μόνον. Τα εμφυτεύματα δεν πρέπει να 
επαναποστειρώνονται ποτέ μετά την επαφή με ιστούς ή υγρά του σώματος.
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Συσκευές οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «μόνο για μία χρήση» δεν πρέπει ποτέ να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών ενδέχεται δυνητικά 
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του ασθενούς. Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: σημαντική μείωση της 
απόδοσης της συσκευής, επιλοίμωξη και μόλυνση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εμφύτευμα πριν από 
την εμφύτευσή του. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αποστειρώνετε με ατμό/επαναποστειρώνετε τα 
εξαρτήματα του συστήματος ενδοστικής αρθροδεσίας ENDO-FUSE®.

Εργαλεία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία, βλ. το έντυπο «Καθαρισμός και χειρισμός 
εργαλείων Wright» της Wright.

G. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Όλα τα εμφυτεύματα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον και να προστατεύονται 
από το ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της 
συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 

Τα εμπορικά σήματα™ και τα σήματα κατατεθέντα®, αποτελούν ιδιοκτησία της Wright Medical 
Technology, Inc. ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
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