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ΟΡΙΜΟΙ
ηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια θαη ζπληκήζεηο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξέρεη
ηνλ νξηζκφ απηψλ ησλ ζπκβφισλ θαη ζπληκήζεσλ.
Πίλαθαο 1. Οξηζκνί ζπκβφισλ θαη ζπληκήζεσλ
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Οξηζκόο
Κσδηθφο παξηίδαο
Αξηζκφο θαηαιφγνπ
Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ
Πξνζνρή, ζπκβνπιεπηείηε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα
πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
Ηκεξνκελία ιήμεο
Πεξηνξηζκφο ζεξκνθξαζίαο
Γηαηεξήζηε ην ζηεγλφ
Γηαηεξήζηε ην καθξηά απφ ην θσο
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Ηκεξνκελία θαηαζθεπήο
Καηαζθεπαζηήο
Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ
Απνζηεηξψζεθε κε αθηηλνβνιία
Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε πιάζκαηνο αεξίνπ
Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε άζεπησλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο

2

Υνξεγείηαη κφλν θαηφπηλ ζπληαγήο ηαηξνχ

ύληκεζε
Ti
Ti6Al4V
CoCr
SS
UHMWPE

I.

Τιηθό
Σηηάλην
Κξάκα ηηηαλίνπ
Κξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ
Αλνμείδσηνο ράιπβαο
Πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Μέζσ ηεο εμέιημεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ πιηθψλ νζηηθήο ζπλέλσζεο, ν ρεηξνπξγφο δηαζέηεη
έλα κέζν απνθαηάζηαζεο ηεο δπζκνξθίαο θαη ειάηησζεο ηνπ πφλνπ ζε πνιινχο αζζελείο.
Δλψ ηα εκθπηεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελ πνιινίο επηηπγράλνπλ ηνπο ελ ιφγσ
ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη θαηαζθεπάδνληαη απφ κέηαιιν θαη φηη δελ κπνξεί
λα αλακέλεη θαλείο απφ θαλέλα εκθχηεπκα λα αληέμεη κεηά ηελ νζηηθή ζπλέλσζε ηα
επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα θνξηία πνπ ζα άληερε έλα θπζηνινγηθφ, πγηέο νζηφ.
Κάζε αζζελήο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ην ρεηξνπξγφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο
θηλδχλνπ/νθέινπο.
Καηά ηε ρξήζε εκθπηεπκάησλ αξζξνδεζίαο, ν ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ηα εμήο:
 Η νξζή επηινγή θαη νη ζσζηέο δηαζηάζεηο ηνπ εκθπηεύκαηνο είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθά. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο, ζρήκαηνο θαη ζρεδίνπ ηνπ
εκθπηεχκαηνο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο.
Σα εκθπηεχκαηα απαηηνχλ
πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε θαη επαξθή νζηηθή ππνζηήξημε.


Καηά ηελ επηινγή αζζελώλ γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, νη αθόινπζνη παξάγνληεο
κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί γηα ηελ ηειηθή επηηπρία ηεο επέκβαζεο:
1. Σν επάγγεικα ή ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αζζελή. Δάλ ν αζζελήο αζρνιείηαη κε έλα
επάγγεικα ή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλχςσζε ζεκαληηθψλ θνξηίσλ ή
έληνλε κπτθή θαηαπφλεζε, νη απνξξένπζεο δπλάκεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ
αζηνρία ηεο νζηενζχλζεζεο, ηεο ζπζθεπήο ή θαη ηα δχν. Σν εκθχηεπκα δε ζα
απνθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ζην επίπεδν πνπ αλακέλεηαη απφ έλα θπζηνινγηθφ, πγηέο
νζηφ θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο.
2. Πεξίπησζε άλνηαο, δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή αιθννιηζκνύ. Οη ελ ιφγσ
πεξηπηψζεηο, κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ν αζζελήο λα παξακειήζεη
νξηζκέλνπο αλαγθαίνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξνθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
εκθπηεχκαηνο, κε απνηέιεζκα δπζιεηηνπξγία ή άιιεο επηπινθέο.
3. Επαηζζεζία ζε μέλα ζώκαηα. Όπνπ πηζαλνινγείηαη επαηζζεζία πιηθνχ, πξέπεη λα
γίλνληαη θαηάιιειεο δνθηκαζίεο πξηλ απφ ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ ή ηελ εκθχηεπζε.
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A. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΕΝΩΝ
Η ρξήζε πιηθψλ ρεηξνπξγηθήο νζηηθήο ζπλέλσζεο απαηηεί ηελ εμέηαζε ησλ παξαθάησ
γεληθψλ ελδείμεσλ:
 Καιή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελνχο
 Καιή λεπξαγγεηαθή θαηάζηαζε
 Δπαξθήο δεξκαηηθή θάιπςε
 Πηζαλφηεηα χπαξμεο κπνηελφληηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε
 Δπαξθήο πνζφηεηα νζηνχ γηα ηε ιήςε ηνπ εκθπηεχκαηνο
 Γηαζεζηκφηεηα κεηεγρεηξεηηθήο ζεξαπείαο
 Γηάζεζε ηνπ αζζελνχο γηα ζπλεξγαζία
Γείηε ηελ Δλφηεηα ΙΙ γηα εηδηθέο πιεξνθνξίεο πξντφληνο.
B. ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ
 Λνίκσμε
 σκαηηθά ή ςπρνινγηθά αθαηάιιεινο αζζελήο
 Αλεπαξθέο δέξκα, νζηφ ή λεπξαγγεηαθή θαηάζηαζε
 Σελφληην ζχζηεκα πνπ δελ επηδέρεηαη απνθαηάζηαζε
 Γπλαηφηεηα ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο
 Αζζελείο ζε αλάπηπμε κε αλνηθηέο επηθχζεηο
 Αζζελείο κε πςειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο
C. ΔΤΝΗΣΙΚΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ
ε νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πθίζηαηαη ε πηζαλφηεηα επηπινθψλ. Οη θίλδπλνη θαη
νη επηπινθέο κε ηα ελ ιφγσ εκθπηεχκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
 Λνίκσμε ή πφλν, νίδεκα ή θιεγκνλή ζην ζεκείν ηνπ εκθπηεχκαηνο
 Θξαχζε ηνπ εκθπηεχκαηνο
 Υαιάξσζε ή κεηαηφπηζε ηνπ εκθπηεχκαηνο πνπ απαηηεί αλαζεσξεηηθή ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε
 Απνξξφθεζε ή ππεξαλάπηπμε ηνπ νζηνχ
 Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζηα πιηθά ηνπ εκθπηεχκαηνο
 Γπζκελείο ηζηνινγηθέο αληηδξάζεηο, πηζαλφηαηα κε ηε ζπκκεηνρή καθξνθάγσλ ή/θαη
ηλνβιαζηψλ
 Μεηαθνξά ζσκαηηδίσλ-πξντφλησλ θζνξάο, πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζσκαηηθή
αληίδξαζε
 Δκβνιή
Γείηε ηελ Δλφηεηα ΙΙ γηα εηδηθέο πιεξνθνξίεο πξντφληνο.
D. ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ
Η ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην έληππν ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα επηπινθψλ ή αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ κε νπνηνδήπνηε
εκθχηεπκα.
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Απνηειεί επζχλε θάζε ρεηξνπξγνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί εκθπηεχκαηα λα εμεηάδεη ηελ θιηληθή
θαη ηαηξηθή θαηάζηαζε θάζε αζζελνχο θαη λα γλσξίδεη φιεο ηηο πηπρέο θαη ηηο δπλεηηθέο
επηπινθέο ηεο δηαδηθαζίαο εκθχηεπζεο. Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή
εκθπηεπκάησλ κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αζζελνχο ή κπνξεί λα θζίλνπλ
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απαηηψληαο αλαζεσξεηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ εκθπηεχκαηνο ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ επεκβάζεσλ. Οη
αλαζεσξεηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε εκθπηεχκαηα είλαη ζπρλέο. Θα πξέπεη επίζεο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Η πξνζπκία ή/θαη ε ηθαλφηεηα
ηήξεζεο ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ νδεγηψλ κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Οη ρεηξνπξγνί ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπήζνπλ πνιιά δεηήκαηα
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε θάζε κεκνλσκέλν αζζελή.
ΔΑΝ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΣΟ ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΥΘΔΙ Η ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ ΦΟΡΣΙΗ, ΓΔ ΘΑ
ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΔΙ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑ.
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κε απηφ ην εκθχηεπκα είλαη λα επηηεπρζεί
νζηηθή ζπλέλσζε. Σπρφλ αζπλήζηζηεο ή ππεξβνιηθέο δπλάκεηο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ
ζε θαζπζηεξεκέλε πψξσζε, απνηπρία πψξσζεο ή αζηνρία ηνπ εκθπηεχκαηνο.
Η αθχζηθε ππεξθφξησζε θαη ε επαθφινπζε θζνξά κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηα εμήο:
 Με δηνξζσζείζα αζηάζεηα
 Δκθχηεπκα αθαηάιιεινπ κεγέζνπο
 Αλεπαξθή ππνζηήξημε απφ ηνπο καιαθνχο ηζηνχο
 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο
 Τπεξβνιηθή θίλεζε
 Με δηνξζσζείζα ή επαλεκθαληδφκελε δπζκνξθία
 Δζθαικέλε ρξήζε ή ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο
Η ζσζηή νζηενζχλζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο. Η πνζφηεηα νζηνχ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπζθεπήο.
Οξηζκέλα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
πηζαλφηεηαο επηπινθψλ είλαη ηα εμήο:
 Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο σο πξνο ηηο ελδείμεηο θαη ηηο αληελδείμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ
 Αλαγλσξίζηε ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο παζήζεηο
 ηαζεξνπνηήζηε δπζκνξθίεο πνπ πξνθαινχλ πηψζεηο ηνπ αζζελνχο
 Πξνυπάξρνπζεο θχζηεο νζηηθνχ κνζρεχκαηνο
 Υξήζε εκθπηεχκαηνο θαηάιιεινπ κεγέζνπο
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ζπξκάησλ Kirschner θαη ξακκάησλ ζην εκθχηεπκα
Απνθχγεηε λα πξνμελήζεηε βιάβε ζηηο επηθάλεηεο ηνπ εκθπηεχκαηνο, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα πξψηκεο αζηνρίαο εμαηηίαο θαηαπφλεζεο.
Δάλ παξνπζηαζηνχλ επηπινθέο, νη πηζαλέο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο
εμήο:
 Αθαίξεζε εκθπηεχκαηνο
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 Τκελεθηνκή
 Οζηηθή κεηακφζρεπζε θχζηεσλ
 Αληηθαηάζηαζε εκθπηεχκαηνο
 Αθαίξεζε εκθπηεχκαηνο κε αξζξφδεζε
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα κεηαιιηθά εκθπηεχκαηα ελδέρεηαη λα ραιαξψζνπλ, λα
ζπάζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ πφλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νζηηθνχ θαηάγκαηνο ή ηεο
νζηενηνκίαο. Η αθαίξεζε ησλ κεηαιιηθψλ εκθπηεπκάησλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ
ρεηξνπξγνχ θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο επηιερζείζαο δηαδηθαζίαο ζα βαζηζηεί ζηελ ηαηξηθή
εθπαίδεπζε θαη πείξα ηνπ ρεηξνπξγνχ. Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα πξνζθέξεη επαξθή
κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία.
πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηπρόλ ζξαύζκαηα ησλ ζπζθεπώλ
1. Να ρξεζηκνπνηείηε ηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο ζχκθσλα κε ηηο αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο θαη
ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, εηδηθά θαηά ηελ εηζαγσγή θαη αθαίξεζε.
2. Δπηζεσξήζηε ηηο ζπζθεπέο πξηλ από ηε ρξήζε γηα ηπρφλ δεκηέο θαηά ηελ απνζηνιή ή
ηελ απνζήθεπζε, ή γηα ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο αηέιεηεο, πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ
πηζαλφηεηα ζξαχζεο θαηά ηελ εγρείξεζε.
3. Δπηζεσξήζηε ηηο ζπζθεπέο ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο από ηνλ αζζελή γηα ηπρφλ
ελδείμεηο ζξαχζεο ή θαηαθεξκαηηζκνχ.
4. Δάλ ε ζπζθεπή έρεη ππνζηεί δεκηά, δηαηεξήζηε ηε γηα λα βνεζήζεηε ηνλ θαηαζθεπαζηή
ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.
5. Δμεηάζηε πξνζεθηηθά θαη ζπδεηήζηε κε ηνλ αζζελή (εάλ απηφ είλαη δπλαηφ) ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο αθαίξεζεο ή ηεο παξακνλήο ηνπ ζξαχζκαηνο ζηνλ αζζελή.
6. πκβνπιεχζηε ηνλ αζζελή γηα ηε θχζε θαη αζθάιεηα ησλ ζξαπζκάησλ ηεο ζπζθεπήο πνπ
δελ έρνπλ αλαθηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ:
a. Σε ζχζηαζε ηνπ ζξαχζκαηνο (εάλ είλαη γλσζηή).
b. Σν κέγεζνο ηνπ ζξαχζκαηνο (εάλ είλαη γλσζηφ).
c. Σε ζέζε ηνπ ζξαχζκαηνο.
d. Σνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο ηξαπκαηηζκνχ, π.ρ. κεηαηφπηζε, ινίκσμε.
e. Σηο επεκβάζεηο ή ζεξαπείεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη, φπσο καγλεηηθή
ηνκνγξαθία (MRI) ζηελ πεξίπησζε κεηαιιηθψλ ζξαπζκάησλ. Απηφ κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ απφ ην ζξαχζκα.
Σα θιηληθά απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ην ρεηξνπξγφ θαη ηελ ηερληθή, ηελ πξνεγρεηξεηηθή
θαη κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα, ην εκθχηεπκα, ηελ παζνινγία ηνπ αζζελνχο θαη ηελ
θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ρεηξνπξγνί λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε
ζπγθαηάζεζε θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη λα ζπδεηνχλ ηελ πηζαλφηεηα επηπινθψλ κε θάζε
αζζελή πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ε απηή ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη
κηα επηζθφπεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επεκβάζεσλ δίρσο ηε ρξήζε εκθπηεχκαηνο, φπσο ε
αλαθαηαζθεπή ησλ καιαθψλ ηζηψλ ή ε αξζξφδεζε.
ρεηηθά κε πεξηβάιινληα καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ
Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έλζεην ζπζθεπαζίαο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί σο
πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο ζε πεξηβάιινλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MR).
Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έλζεην ζπζθεπαζίαο δελ έρνπλ δνθηκαζηεί γηα
ζέξκαλζε ή κεηαλάζηεπζε ζε πεξηβάιινλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MR).
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Γείηε ηελ Δλφηεηα ΙΙ γηα εηδηθέο πιεξνθνξίεο πξντφληνο.
E. ΥΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ
Σα εκθπηεχκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρνληαη ζηείξα ή κε ζηείξα. Η επηζήκαλζε ηνπ
θάζε πξντφληνο θαζνξίδεη εάλ ζπζθεπάδεηαη ζηείξν ή φρη. Σα εκθπηεχκαηα πνπ δηαηίζεληαη
ζε δίζθνπο εξγαιείσλ δελ παξέρνληαη ζηείξα.
Σα εκθπηεχκαηα ζε ζηείξα ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβσζεί φηη ε ζπζθεπαζία δελ έρεη ππνζηεί δεκηά ή αλνηρζεί. Δάλ έρεη δηαθπβεπηεί ε
αθεξαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα
πεξαηηέξσ νδεγίεο. Σα εκθπηεχκαηα ζα πξέπεη λα αλνίγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο άζεπηε
ηερληθή ρεηξνπξγείνπ. Θα πξέπεη λα αλνίγνληαη κφλν εθφζνλ έρεη θαζνξηζηεί ην θαηάιιειν
κέγεζνο.
Σα εκθπηεχκαηα πνπ παξέρνληαη κε ζηείξα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία
ζχκθσλα κε ηηο ζπληζηψκελεο παξακέηξνπο ησλ εξγαιείσλ (παξαθάησ).
Σν παξφλ πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία ρξήζε κφλνλ. Σα εκθπηεχκαηα δελ πξέπεη λα
επαλαπνζηεηξψλνληαη πνηέ κεηά ηελ επαθή κε ηνπο ηζηνχο ή ηα πγξά ηνπ ζψκαηνο.
πζθεπέο νη νπνίεο επηζεκαίλνληαη κε ηελ έλδεημε «κφλν γηα κία ρξήζε» δελ πξέπεη πνηέ λα
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ κπνξεί δπλεηηθά λα
πξνθαιέζεη, κεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο, επηινίκσμε
ή κφιπλζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή βιάβε ζηνλ αζζελή.
ΔΡΓΑΛΔΙΑ
Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία (θαη ηα κε απνζηεηξσκέλα εκθπηεχκαηα) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη
θαη λα απνζηεηξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:
Καζαξηζκφο
1. Απνζπλαξκνινγήζηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (εθφζνλ
ελδείθλπηαη).
2. Εθπιύλεηε κε θξχν λεξφ βξχζεο γηα λα αθαηξέζεηε ηηο κνιπζκαηηθέο νπζίεο.
3. Εκβαπηίζηε γηα 5 ιεπηά ζε ελδπκηθφ δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
4. Σξίςηε ζρνιαζηηθά κε κία καιαθή βνχξηζα ή/θαη εξγαιείν θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ.
Ξεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο κε ελδπκηθφ δηάιπκα
απνξξππαληηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζχξηγγα.
5. Εθπιύλεηε κε θξχν λεξφ βξχζεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ θαη ρξεζηκνπνηήζηε κία
ζχξηγγα γηα λα μεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο.
6. Εκβαπηίζηε γηα 5 ιεπηά ζε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
7. Σξίςηε ζρνιαζηηθά κε κία καιαθή βνχξηζα ή/θαη εξγαιείν θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ.
Ξεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο κε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ,
ρξεζηκνπνηψληαο κία ζχξηγγα.
8. Εθπιύλεηε ζρνιαζηηθά/μεπιχλεηε κε απηνληζκέλν λεξφ / λεξφ αληίζηξνθεο ψζκσζεο.
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9. Τπνβάιεηε ζε θαηεξγαζία κε ππεξήρνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά ζε ελδπκηθφ
δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
10. Εθπιύλεηε ζρνιαζηηθά/μεπιχλεηε κε απηνληζκέλν λεξφ / λεξφ αληίζηξνθεο ψζκσζεο.
11. ηεγλώζηε κε έλα θαζαξφ, καιαθφ, απνξξνθεηηθφ παλί κίαο ρξήζεο.
12. Επηζεσξήζηε νπηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξφηεηαο. Πξέπεη λα επηζεσξείηε
νπηηθά φιεο ηηο νξαηέο επηθάλεηεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Δάλ είλαη αλαγθαίν,
θαζαξίζηε εθ λένπ, έσο φηνπ έρνπλ θαζαξή εκθάληζε.
εκείσζε: Οη βνχξηζεο (π.ρ. εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ) ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ απιψλ. Δληνχηνηο, ζπληζηάηαη ε
ρξήζε κίαο ζχξηγγαο γηα ηελ έθπιπζε ζηελψλ απιψλ, δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ
1,04 mm.
Απνζηείξσζε
1. Σπιίμηε δχν θνξέο ην εμάξηεκα ζε πεξηηχιηγκα CSR, εγθεθξηκέλν απφ ηνλ FDA, ή
ζε παξφκνηνπ ηχπνπ, κε πθαζκέλν, πιηθφ πεξηηχιημεο ηαηξηθνχ ηχπνπ.
2. Απνζηεηξψζηε ζε απηφθαπζην ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:
Σχπνο θχθινπ
Πξνθαηεξγαζία θελνχ
132 ˚C (270 ˚F)

Απνζηείξσζε κε αηκό
Παξάκεηξνο
Θεξκνθξαζία έθζεζεο
Υξφλνο έθζεζεο
Υξφλνο ζηεγλψκαηνο

Διάρηζηε ηηκή ξχζκηζεο
132 ˚C (270 ˚F)
4 ιεπηά
20 ιεπηά

3. Μεηά ηελ απνζηείξσζε, αθαηξέζηε ην εμάξηεκα απφ ην πεξηηχιηγκά ηνπ κε ηε ρξήζε
απνδεθηήο ζηείξαο ηερληθήο, ρξεζηκνπνηψληαο γάληηα ρσξίο πνχδξα. Βεβαησζείηε φηη
ηα εκθπηεχκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ απφ ηελ εκθχηεπζε.
Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ζθιεξά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά.
Οη ζπζηάζεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα AAMI ST79:2006/A1:2008 θαη A2:2009 θαη
έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. Λφγσ
δηαθνξνπνηήζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη απηέο νη
ζπζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ζηεηξφηεηα ζην πεξηβάιινλ ζαο. Δάλ ιάβνπλ ρψξα αιιαγέο ησλ
ζπλζεθψλ επεμεξγαζίαο, ησλ πιηθψλ πεξηηπιίγκαηνο, ή ηνπ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα
απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο.
Γηα επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο βι. «Καζαξηζκφο θαη ρεηξηζκφο ηαηξηθψλ εξγαιείσλ Wright
ηεο Wright Medical Technology, Inc.».
F. ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Όια ηα εκθπηεχκαηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαζαξφ, μεξφ πεξηβάιινλ θαη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο.
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II.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
A. ΤΣΗΜΑ EVOLVE™ EPS ORTHOLOC™
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν ζχζηεκα EVOLVE™ EPS ORTHOLOC™ απνηειείηαη απφ κία πνηθηιία πιαθψλ κε
πξνδηακνξθσκέλν πεξίγξακκα. Οηπιάθεο θέξνπλ εγθνπέο ζπκπίεζεο θαη νπέο βηδψλ
αζθάιηζεο. Οη ζρεηηθέο βίδεο δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία κεθψλ. Ό
ια ηα ζπζηαηηθά
θαηαζθεπάδνληαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.
ΔΝΓΔΙΞΔΙ
Σν ζχζηεκα EVOLVE™ EPS ORTHOLOC™ ελδείθλπηαη γηα νζηενζχλζεζε
θαηαγκάησλ, νζηενηνκηψλ θαη απνηπρηψλ πψξσζεο ηνπ σιέθξαλνπ, ηνπ βξαρηνλίνπ
νζηνχ, ηεο θεξθίδαο θαη ηεο σιέλεο.
ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ
Σν ζχζηεκα EVOLVE™ EPS ORTHOLOC™ αληελδείθλπηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
 ε αζζελείο κε πηζαλφ ηζηνξηθφ ινίκσμεο ή κε ελεξγφ ινίκσμε
 Έθδειε ινίκσμε
 Αζζελείο ησλ νπνίσλ ν ζθειεηφο δελ έρεη σξηκάζεη
Σα εκπνξηθά ζήκαηα™ θαη ηα ζήκαηα θαηαηεζέληα®, απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Wright Medical
Technology, Inc ή ρξεζηκνπνηνχληαη θαηφπηλ αδείαο.
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