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DEFINITIONER 

Symboler och förkortningar kan användas på förpackningsetiketten. I följande tabell definieras 
dessa symboler och förkortningar. 

Tabell 1. Definition av symboler och förkortningar 

Symbol Definition

g Batchkod 

h Katalognummer 

D Får ej återanvändas 

Y Var försiktig! Konsultera medföljande dokument 

i Konsultera bruksanvisningen 

H Använd före 

l Temperaturgränsvärde 

p Håll torr 

Håll borta från solljus 

N Tillverkningsdatum 

M Tillverkare 

 P[]\ Auktoriserad EG-representant inom den Europeiska gemenskapen 

I Steriliserad med etylenoxid 

K Steriliserad med strålning 

STERILE GAS Steriliserad med gasplasma 

J Steriliserad med aseptisk teknik 

Får endast användas på läkarordination 
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Förkortning Material
Ti Titan

Ti6Al4V Titanlegering

CoCr Koboltkromlegering

SS Rostfritt stål

UHMWPE Polyeten med ultrahög molekylvikt

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION 

Genom utvecklingen av kirurgisk hårdvara har kirurgen fått en metod för korrigering av 
missbildningar och smärtlindring för många patienter.  Medan implantat som används uppnår 
dessa mål relativt bra måste det erkännas att de är tillverkade av metall och UHMWPE och att 
inget implantat kan förväntas utstå de aktivitetsnivåer och belastningar som ett normalt, friskt 
ben kan, när läkning har skett. 

Varje patient måste utvärderas av kirurgen för att bestämma om fördelarna är värda riskerna. 

Vid användning av plattfotsprotesen bör kirurgen vara medveten om följande: 
 Rätt val och storleksanpassning av implantatet är ytterst viktigt.  Val av rätt storlek,

form och konstruktion för implantatet ökar sannolikheten för ett framgångsrikt ingrepp. 
Implantaten kräver noggrann placering och tillräckligt med benstöd. 

 När patienter väljs ut för operation kan följande faktorer vara kritiska för att
proceduren ska vara framgångsrik:

1. Patientens yrke eller aktivitet.  Om patienten är verksam inom ett yrke eller en
aktivitet som inkluderar tunga lyft eller muskelansträngning kan de resulterande
krafterna leda till att fixeringen, enheten eller båda lossnar.  Protesen återställer inte
ledens funktion till samma nivå som med ett normalt, friskt ben och patienten bör
inte ges orealistiska förhoppningar om funktionen.

2. Senilitet, mental sjukdom eller alkoholism.  Dessa tillstånd, bland andra, kan leda
till att patienten ignorerar vissa nödvändiga begränsningar och försiktighetsåtgärder
vid användning av protesen, vilket leder till att den lossnar eller till andra
komplikationer.

3. Känslighet mot främmande kroppar.  Där materialkänslighet misstänks bör
lämpliga tester utföras före val av material eller implantation.

 Patienter som ska få ett implantat måste informeras om det faktum att implantatets
säkerhet och hållbarhet även beror på hans/hennes beteende, särskilt hans/hennes
aktiviteter och kroppsvikt.

 Det är väsentligt att alla storlekar som visas i katalogen finns tillgängliga i
operationssalen innan operation så att den lämpligaste storleken kan väljas (se vår
beskrivning av kirurgisk teknik).
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BESKRIVNING 
Plattfotsprotesen är en ihålig cylinder i polyeten med en proximal ring och en skruv i rostfritt stål 
som används för att behandla hyperpronation i foten.  Den erbjuds i 4 storlekar med diametern 
6-12 mm. 

Implantaten är tillverkade av rostfritt stål och UHMWPE. 

A. VAL AV PATIENT 

Användning av kirurgisk hårdvara kräver att följande allmänna indikationer beaktas: 

 Att patienten är vid god hälsa
 God neurovaskulär status
 Tillräckligt med täckande hud
 Möjligheten till ett funktionellt muskel-/sensystem
 Tillräckligt med benvävnad för att kunna få implantat
 Möjligheten till postoperativ behandling
 Samarbetsvillig patient

B. INDIKATIONER 

Indikationerna omfattar: 
 Funktionell plattfot
 Fot med kongenital vertikal talus

Plattfotsprotesen är avsedd endast för engångsbruk. 

C. KONTRAINDIKATIONER 

Användning av plattfotsprotesen är kontraindicerad vid fall av neurologisk plattfot, hos patienter 
med allvarlig förslappning av ligament. 

Absoluta kontraindikationer inkluderar: 
 uppenbar infektion
 avlägsna infektionsfokus (som kan orsaka hematogen spridning till implantatområdet)
 snabb sjukdomsutveckling som yttrar sig genom ledförstörelse eller benabsorption som

syns på röntgenbilder
 skeletalt omogna patienter
 fall där det förekommer otillräcklig neuromuskulär status (t.ex. vid tidigare förlamning,

fusion och/eller otillräcklig abduktorstyrka), dålig benmängd, dåligt täckande hud kring
leden, vilka skulle göra proceduren obefogad

Tillstånd som ger ökad risk för misslyckande inkluderar: 
 icke-samarbetsvillig patient eller patient med neurologiska problem som är oförmögen

att följa instruktioner 
 utpräglad benförlust, allvarlig benskörhet eller revisionsprocedurer där tillräcklig

passning av protesen inte kan uppnås 
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 metaboliska problem som kan försämra benbildning
 osteomalaci
 dålig prognos för god sårläkning (t.ex. trycksår, diabetes i slutstadiet, allvarlig

proteinbrist och/eller undernäring)

D. MÖJLIGA KOMPLIKATIONER OCH BIVERKNINGAR 

Kirurgen bör vara medveten om nedanstående specifika biverkningar och förklara dem för 
patienten.  Dessa biverkningar omfattar inte alla effekter som allmänt kan uppstå vid operation, 
utan involverar viktiga överväganden som särskilt gäller för interna stabiliseringsenheter i metall.  
Allmänna kirurgiska risker bör förklaras för patienten före operationen. 

 Infektion
 Smärta, obehag eller onormal känsel pga. implantatets närvaro
 Metallkänslighet eller allergisk reaktion mot en främmande kropp
 Migration av implantatet; lossande av implantatet
 Försenad inriktningskorrigering
 Reducerad bendensitet pga. påfrestningsskydd
 Bursit

E. VARNINGAR 

 Upprepad operation för att avlägsna eller ersätta implantat kan krävas när som helst av
medicinska skäl eller pga. att enheten sviktar.  Om korrigerande åtgärd inte vidtas kan
komplikationer uppstå.

 Plattor och skruvar, trådar eller övriga hjälpmedel ska inte användas tillsammans i eller i
närheten av implantationsområdet om de består av olika metaller.

 Instrument och implantat ska behandlas som vassa föremål.

Bevara anordningens effektivitet 
 Kirurgen ska ha specifik utbildning i, erfarenhet av och fullständig förtrogenhet med

användningen av subtalara implantatanordningar. 
 Implantaten är inte avsedda att tåla överdriven och onormal funktionspåfrestning.
 Samtliga plattfotsproteser och instrument kan krävas vid varje operation.  Om de

specialanpassade plattfotsinstrumenten och -implantaten inte används för varje steg i
implantationstekniken kan det skada den implanterade enhetens integritet, vilket leder till att
anordningen sviktar i förtid och till efterföljande patientskada.  Om en anordning sviktar kan
ny operation och avlägsnande krävas.

 Undersök implantaten noggrant innan de används.  Undersök instrumenten före och efter
varje ingrepp för att säkerställa att de är i lämpligt fungerande tillstånd.  Instrument som inte
fungerar, är skadade eller misstänks vara skadade ska inte användas.  De bör bytas ut eller
skickas till Wright Medical Technology, Inc. för åtgärd och reparation.

 Wright rekommenderar att dess produkter används i steril miljö.
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Rekommendationer angående fragment av anordningen 
1. Använd medicinska anordningar i enlighet med deras märkta indikationer och tillverkarens

anvisningar, speciellt under införande och avlägsnande.  
2. Inspektera implantat/proteser före användning med avseende på skada under transport eller

förvaring eller skador vid uppackning som skulle kunna öka sannolikheten för fragmentering 
under en procedur.  

3. Inspektera anordningarna omedelbart efter att de avlägsnats från patienten för eventuella
tecken på brott eller fragmentering.  

4. Behåll enheten om den är skadad, för att underlätta tillverkarens analys av händelsen.
5. Riskerna och fördelarna med att hämta eller lämna fragment i patienten ska noggrant

övervägas och diskuteras (om möjligt) med patienten.
6. Informera patienten om beskaffenheten och säkerheten av kvarlämnade fragment, inklusive

följande information:
a. Fragmentets materialsammansättning (om denna är känd)
b. Fragmentets storlek (om den är känd)
c. Fragmentets läge
d. De potentiella orsakerna till skada, t.ex. migration, infektion
e. Procedurer eller behandlingar som bör undvikas, såsom MRT-undersökningar, vid

fall av metallfragment. Detta kan hjälpa till att minska risken för allvarlig skada från
fragmentet.

Om MR-miljöer (magnetresonans) 

De anordningar som beskrivs i denna förpackningsinlaga har inte utvärderats beträffande 
säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö.  De anordningar som beskrivs i denna 
förpackningsinlaga har inte testats beträffande uppvärmning eller migrering i MR-miljö. 

F. HANTERING OCH STERILISERING 

IMPLANTAT 
Denna produkt har steriliserats och bör anses vara steril såvida förpackningen inte har öppnats 
eller skadats.  Avlägsna enheten från förpackningen med aseptisk operationssalsteknik endast 
efter det att rätt storlek har bestämts. 

Den här produkten är enbart avsedd för engångsbruk.  Ett implantat bör aldrig omsteriliseras 
efter kontakt med kroppsvävnad eller -vätska. 

Anordningar märkta för engångsbruk får aldrig återanvändas.  Återanvändning av dessa 
anordningar kan eventuellt leda till allvarlig patientskada.  Exempel på risker förenade med 
återanvändning av dessa anordningar omfattar, men begränsas inte till: betydande försämring av 
anordningens funktion, korsinfektion och kontaminering. 

VARNING: Du bör INTE ångsterilisera/omsterilisera keramiska, plast- och/eller metall-/ 
plastimplantat. 

INSTRUMENT 
Operationsinstrument bör rengöras och steriliseras enligt följande parametrar: 
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Rengöring 
1. Montera isär enligt tillverkarens anvisningar (om tillämpligt).
2. Skölj med kallt kranvatten för att få bort grov kontaminering.
3. Nedsänk instrumentet under 5 minuter i en enzymatisk lösning som framställts enligt

tillverkarens anvisningar.
4. Skrubba noggrant med en mjuk borste och/eller piprensare. Spola upprepade gånger

genom mycket trånga lumina med enzymatisk rengöringslösning med hjälp av en spruta.
5. Skölj med kallt kranvatten i minst en minut; använd en spruta för att upprepade gånger

spola alla trånga lumen.
6. Nedsänk instrumentet under 5 minuter i en rengöringslösning som framställts enligt

tillverkarens anvisningar.
7. Skrubba noggrant med en mjuk borste och/eller piprensare. Spola upprepade gånger

genom mycket trånga lumina med rengöringslösning med hjälp av en spruta.
8. Skölj noggrant/spola med avjoniserat vatten/vatten renat med omvänd osmos (RO/DI-

vatten).
9. Sonikera i minst 10 minuter i en enzymatisk rengöringslösning beredd enligt

tillverkarens anvisningar.
10. Skölj noga/spola med RO/DI-vatten.
11. Torka med en ren, mjuk, absorberande engångstrasa.
12. Inspektera instrumentet visuellt för renlighet.  Alla synliga ytor, såväl inre som yttre,

bör undersökas visuellt.  Rengör instrumentet igen, efter behov, tills det är synbart rent.

Obs! Borstar (t.ex. piprensare) kan användas för att rengöra de flesta lumina, dock 
rekommenderas att trånga lumina med en diameter på 1,04 mm eller mindre spolas med hjälp av 
en spruta. 

Sterilisering 
1. Linda in komponenten i dubbla lager CSR omslag eller annat liknande icke-vävt

förpackningsmaterial av medicinsk kvalitet.
2. Autoklavera enligt följande parametrar:

3. Efter steriliseringen ska komponenten avlägsnas från förpackningen med godkänd steril
teknik samt puderfria handskar. Se till att implantaten är rumstempererade före
implantationen.  Undvik kontakt med hårda föremål som kan orsaka skador.

Dessa rekommendationer överensstämmer med riktlinjerna i AAMI ST79 tabell 5 och har 
utvecklats och testats med hjälp av specifik utrustning.   På grund av variationer i miljö och 
utrustning måste det påvisas att dessa rekommendationer ger sterilitet i din miljö.  Om 
förändringar i behandlingsförhållanden, emballeringsmaterial och/eller utrustning förekommer 
måste steriliseringsprocessens effektivitet påvisas. 

Ångsterilisering 
Typ av cykel Parameter Lägsta börvärde 

Förvakuum 
132 ˚C (270 ˚F) 

Exponeringstemperatur 132 ˚C (270 ˚F) 
Exponeringstid 4 minuter
Torkningstid 20 minuter
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För ytterligare information, se avsnittet om Wrights Cleaning and Handling of Wright Medical 
Instruments (rengöring och hantering av Wrights medicinska instrument). 

Inga av de implantat som levereras av Wright får omsteriliseras av köparen.  Wright åtar sig 
inget ansvar för användning av implantat som omsteriliserats av köparen.  

G. FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN 

Alla implantat måste förvaras under rena, torra förhållanden och skyddas från solljus, extrema 
temperaturer och kontaminering av partiklar.  

Varumärken™ och registrerade varumärken® tillhör eller licensieras av Wright Medical 
Technology, Inc 
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