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 Anmärkning för kirurgen
  VIKTIG MEDICINSK INFORMATION
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(150865-0)
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G. FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

  DEFINITIONER

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

 EN 
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  Tabell 1. Definition av symboler och förkortningar

 Symbol  Defi nition 

 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 
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 J  Steriliserad med aseptisk teknik 

  STERILE GAS  Steriliserad med gasplasma 

 Var försiktig! Enligt federal lag (USA) får denna anordning endast säljas av 
läkare eller på läkares ordination 

 Får inte användas om förpackningen har rivits upp eller skadats 

 Förkortning  Material 

 CPTi  Kommersiellt rent titan 

 Ti6Al4V  Titanlegering 

 CoCr  Kobolt-kromlegering 

 Al 2  O  3  Aluminiumoxid 

 ZrO 2  Zirkoniumdioxid (zirkonia) 

 SS  Rostfritt stål 

 UHMWPE  Polyeten med ultrahög molekylvikt 

 CaSO 4  Kalciumsulfat 

 CaPO 4  Kalciumfosfat 
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 HA  Hydroxyapatit 

 PMMA  Polymetylmetakrylat 

 PDLLA  Poly D, L-mjölksyra 

 PDMS  Silikon 55D 

 PEEK  Eter-eter-ketonplast 

 Al  Aluminium 

 DBM  Demineraliserad benmatris 
  

  BESKRIVNING

  BIOFOAM® distansblock för fotled är ett skumblock av titanmetall som används för att fylla 
den strukturella defekten efter borttagning av ett implantat för total fotledsersättning. Det 
erbjuds med olika höjder, ML- och AP-mått med ett standardspårmått som passar VALOR® 
fusionsspik för fotled.

  BIOFOAM® distansblock för fotled är avsett endast för engångsbruk.

  A. INDIKATIONER

  BIOFOAM® distansblock för fotled är indicerade för artrodes i tibia-talus-calcaneus 
i samband med återställning efter en misslyckad total fotledsersättning. BIOFOAM® 
distansblock för fotled är indicerade för användning tillsammans med VALOR® fusionsspik 
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för fotled i fall där det finns en tillräcklig benmängd som stöd för anordningen (dvs. de 
mediala och laterala fotknölarna är intakta).

  B. KONTRAINDIKATIONER

  BIOFOAM® distansblock för fotled är kontraindicerat för följande användningsområden:

•   Användning utan ytterligare fixering (t.ex. artrodesspik).

•   Användning i segmentdefekter i leden mellan tibia och talus med avsaknad av perifert 
ben eller perifert ben med dålig kvalitet (t.ex. mediala fotknölen, kalvbenet).

  C. VARNINGAR

•   BIOFOAM® distansblock för fotled får inte modifieras eller ändras på något sätt 
(t.ex. skärning, borrning, sågning osv.) eftersom det kan ge upphov till metallpartiklar 
och påverka beninväxten negativt.

•   Den texturerade ytan på BIOFOAM® distansblock för fotled kan skada kirurgihandskar.

  D. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

  Preoperativa försiktighetsåtgärder

  Vid varje beslut angående val av implantat måste kirurgen utvärdera varje situation 
individuellt baserat på hur patienten presenterar sig kliniskt. Kirurgen måste vara 
fullständigt förtrogen med implantat, instrument och kirurgisk procedur innan operationen 
utförs. Kirurgen ska kontakta Wright för produktspecifika kirurgiska tekniker. 

  Kirurgen ska även använda medicinska anordningar i enlighet med deras märkta 
indikationer och tillverkarens bruksanvisning, speciellt under införande och avlägsnande.
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  Vid patienturvalet bör följande faktorer beaktas, som kan leda till ökad risk för 
misslyckande av proceduren och kan vara kritiska för procedurens framgång på sikt: 
patientens vikt, aktivitetsnivå och sysselsättning. Implantatets livslängd och stabilitet 
kan påverkas av dessa variabler. En överviktig patient kan utsätta protesen för stor 
belastning, vilket kan leda till att protesen inte håller. Kirurgen måste beakta patientens 
förmåga och villighet att följa instruktioner och kontrollera deras vikt och aktivitetsnivå. 
Patienten bör inte ha orealistiska förväntningar på funktion för sysselsättningar eller 
aktiviteter som omfattar betydande mängder gång, löpning, lyft eller muskelansträngning.

  Ytterligare tillstånd som ger ökad risk för misslyckande inkluderar:

  1) icke-samarbetsvillig patient eller patient med neurologiska problem som är oförmögen 
att följa instruktioner, 

  2) utpräglad benförlust, allvarlig benskörhet eller revisionsprocedurer där tillräcklig 
passning av protesen inte kan uppnås,

  3) metaboliska problem som kan försämra benbildning, 

  4) osteomalaki, 

  5) dålig prognos för god sårläkning (t.ex. trycksår, diabetes i slutstadiet, allvarlig 
proteinbrist och/eller undernäring),

  6) befintliga tillstånd som vanligtvis övervägs vid kirurgi, inklusive blödningsrubbingar, 
långvarig steroidbehandling, immunosuppressiv behandling eller behandling med 
höga doser strålning.

  Patienten bör förvarnas om kirurgiska risker och informeras om möjliga biverkningar. 
Patienten bör förvarnas om att protesen inte ersätter normalt friskt ben, att protesen kan 
gå sönder eller kan skadas på grund av viss aktivitet eller trauma, har begränsad livslängd 
och kan behöva ersättas någon gång i framtiden. Patienten bör även informeras om 
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andra risker som kirurgen anser viktiga. Patienten bör informeras om att eventuella ljud 
eller ovanlig känsel ska rapporteras till kirurgen, eftersom det kan indikera implantatfel.

  Intraoperativa försiktighetsåtgärder

  Specialinstrument finns att tillgå och måste användas för att säkra korrekt implantation av 
proteskomponenter. Blanda inte instrument från olika tillverkare. Även om det är ovanligt 
kan det inträffa att instrument går sönder, speciellt om de används väldigt ofta eller med 
onödig kraft. Därför bör instrumenten undersökas med avseende på slitage eller skada 
före operation.

  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.  

   Rätt val av protes är enormt viktigt.  Vid val av rätt implantat måste design, fixation, 
patientens vikt, ålder, benkvalitet, storlek, aktivitetsnivå, hälsonivå före operationen 
och även kirurgens erfarenhet och förtrogenhet med anordningen beaktas. Implantatets 
livslängd och stabilitet kan påverkas av dessa variabler. Kirurger ska informera patienten 
om dessa faktorer.

  Postoperativa försiktighetsåtgärder

  Patienten måste informeras om rekonstruktionens begränsningar och behovet av att 
skydda implantatet mot full viktbelastning tills adekvat fixering och läkning uppnåtts. 

  Periodvis, långsiktig uppföljning rekommenderas för att bevaka såväl 
implantatkomponenternas position och skick som benets skick. Periodisk postoperativ 
röntgen rekommenderas för att noggrant jämföra med tidigare postoperativa tillstånd och 
för att upptäcka långtidsförändringar i komponenters position, lösgörning, böjning eller 
sprickbildning. 
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  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.

  Rekommendationer angående fragment av anordningen

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

   2. Behåll anordningen om den är skadad, för att underlätta tillverkarens analys av händelsen. 

  3. Riskerna och fördelarna med att hämta eller lämna fragment i patienten ska noggrant 
övervägas och diskuteras (om möjligt) med patienten.

  4. Informera patienten om beskaffenheten och säkerheten för kvarlämnade fragment, 
inklusive följande information: 

  a. Fragmentets materialsammansättning, storlek och position (om den är känd).

  b. De potentiella orsakerna till skada, t.ex. migration, infektion.

  c. 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.

  E. BIVERKNINGAR 

  Potentiella biverkningar som normalt är förenade med många kirurgiska ingrepp kan 
omfatta följande: 

•   allergireaktioner mot material, överkänslighet mot metall som kan leda till histologiska 
reaktioner, pseudotumör och aseptiska lymfocytära vaskulit-associerade lesioner 
(ALVAL),
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•   fördröjd sårläkning, 

•   djup sårinfektion (tidig eller sen) som kan göra det nödvändigt att ta bort protesen. 
I sällsynta fall kan det krävas artrodes av leden ifråga eller amputation av lemmen, 

•   plötslig sänkning av blodtrycket intraoperativt på grund av användning av bencement,

•   skada på blodkärl eller hematom,

•   tillfällig eller bestående nervskada, perifera neuropatier och subklinisk nervskada 
som en eventuell följd av kirurgiskt trauma som orsakar smärta eller känsellöshet 
i den berörda lemmen, 

•   kardiovaskulära sjukdomar innefattande ventrombos, lungemboli eller myokardinfarkt,

•   utmattningsfrakturer på proteskomponenter kan uppstå som ett resultat av 
trauma, ansträngande aktivitet, felaktig inriktning, ofullständig implantatplacering, 
servicevaraktighet, lösgörning av fixeringen, utebliven frakturläkning eller 
överbelastning,

•   dislokation, migration och/eller subluxation av proteskomponenter orsakad av felaktig 
placering, trauma, lösgörning av fixeringen och/eller laxitet i muskelvävnad och fibrös 
vävnad,

•   smärta.

  F. HANTERING OCH STERILISERING

  IMPLANTAT

  Implantaten i detta system levereras sterila och har steriliserats genom 
gammabestrålning. Bestrålade anordningar har exponerats för minst 25 och högst 
40 kiloGray gammastrålning. Anordningar som levereras sterila ska betraktas som 
sterila om inte innerförpackningen har öppnats eller skadats. Om innerförpackningen har 
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öppnats eller skadats ska tillverkaren kontaktas för instruktioner. Avlägsna anordningen 
från förpackningen med aseptisk operationssalsteknik först efter det att rätt storlek har 
bestämts och operationsområdet har förberetts för slutlig implantation. Hantera alltid 
produkten med puderfria handskar och undvik kontakt med hårda föremål som kan skada 
produkten. Det här är särskilt viktigt vid hantering av anordningarna i detta system, på 
grund av deras ruggade ytor. Låt inte ruggade ytor komma i kontakt med tyg eller andra 
fiberfrigörande material.

  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.

  Ett implantat ska aldrig omsteriliseras eller återanvändas efter det att den varit i kontakt 
med kroppsvävnader eller kroppsvätskor, utan den bör då kasseras. Wright antar inget 
ansvar för användning av implantat som omsteriliserats efter att ha varit i kontakt med 
kroppsvävnader eller -vätska.

  INSTRUMENT

  För ytterligare information om instrumenten, se Wrights Rengöring och hantering av 
instrument från Wright Medical.

  VARNINGAR

•   Allt förpackningsmaterial MÅSTE tas bort från implantatet före implantationen. 

•    Ångsterilisera/återanvänd ALDRIG   implantat av keramik, HA, kalciumsulfat (gips), 
plast och/eller metall/plast.  
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  G. FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN 

  Alla implantat måste förvaras i en ren, torr miljö och skyddas mot solljus och extrema 
temperaturer. 

   VAR FÖRSIKTIG! Enligt federal lag (USA) får denna anordning endast säljas av 
läkare eller på läkares ordination.

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