بيوتيك

نحن نبث الحياة في المعدن

تعميمات الستخدام الغرسات (معقمة)
تنطبق هذه الوثيقة عمى الغرسات المعقمة المصنعة بواسطة تشيتان مديتك الخاصة لمحدودة(بيوتيك) بما في ذلك شرائح العظام وبراغي العظام والمسامير داخل النخاعية والورد/األسالك/الدبابيس وغرسات العمود الفقري

واألجهزة التعويضية وغرسات التنظير المفصمي
وصف الجهاز

يرجى الرجوع إلى البطاقة التعريفية المثبتة عمى غالف العبوة لالطالع عمى المواصفات الكاممة لممنتج
المواد المستخدمة
البطاقة التعريفية تقدم معمومات تفصيمية عن مجموعة المواد المستخدمة في تصنيع المنتج
دٔاػ ٙاالعزخذاو
انغشعبد انجبظؼخ خشازٛب غٕٚهخ األيذ أٔ األخٓضح انطجٛخ انمبثهخ نهغشط
انًُبٔنخ انؼبيخ
رُخضٌ انغشعخ ثؼُبٚخ ف ٙػجٕرٓب انٕالٛخ انًغهمخ ٔػُذ فط انؼجٕح ٚشخٗ فسص انغالف الكزشبف أ٘ رهف فف ٙزبل رهف انغالف انذاخه ٙال ًٚكٍ ظًبٌ رؼمٛى انغشعخ
ٚشخٗ ػذو فط انؼجٕح إال لجم اعزخذاو انغشعخ يجبششح
رفسص انغشعخ ٔفمب كًب ْٕ يسذد ػهٗ ثطبلخ انغالف
رفسص انغشعخ ثصشٚب الكزشبف أ٘ رهف
ردُت رًبيب اعزخذاو انغشعخ انزبنفخ
ردُت رًبيب إػبدح اعزخذاو انغشعخ
انًكَٕبد انًؼٛبسٚخ ْ ٙخضء يٍ يُظٕيخ كبيهخ
رغزخذو فمػ ثبنزٕاص٘ يغ انًكَٕبد األصهٛخ انًُبعجخ انًصُٕػخ ثٕاعطخ ثٕٛرٛك
نًؼشفخ رفبصٛم انزٕافمبد انًسذدح ٚشخٗ االغالع ػهٗ ٔصف انًُزح ٔ ػهٗ انكزٛجبد راد انصهخ
انزغهٛف
كبفخ انًكَٕبد يؼجئخ ٔيغهفخ ثشكم يُفشد ف ٙغالف ٔال ٙيؼمى يٕعٕو ثكهًخ "يؼمى" ٔكبفخ انؼجٕاد يزٕافمخ يغ انًمبٛٚظ ٔانهٕائر األٔسٔثٛخ
انًُزدبد انًٕعٕيخ ثكهًخ "يؼمى" رى رؼمًٓٛب ثآشؼخ خبيب ثدشػخ 52كٛهٕخشا٘ ( 5.2يهه ٙساد) ػهٗ األلم أٔ ثدشػخ 52كٛهٕخشا٘ ( 5.2يهه ٙساد) ػهٗ األلم أٔ ثبعزخذاو انزؼمٛى ثؤكغٛذ اإلٚثهٍٛ
َٕص ٙثكم شذح ثبنزفزٛش انذاخه ٙػهٗ انجعبئغ
انؼجٕح انغهًٛخ فمػ ْ ٙانز ٙرسً ٙانغشعخ يٍ انزؤثٛشاد انخبسخٛخ ٔٚعًٍ انزخض ٍٚانًؼمى
ٚشخٗ انًشاػبح انصبسيخ نهٕائر انًسهٛخ انخبصخ ثبن َؼمَب َيخٌ ػُذ إخشاج انغشعخ يٍ غالفٓب
نٍ ٚمجم انًصُغ أٔ انًٕصع انًسهٛبنغشعبد انًشردؼخ إال ف ٙػجٕرٓب األصهٛخ انغهًٛخ رًبيب دٌٔ أ٘ رهف ٔف ٙزبنخ فط خزى انؼجٕح أٔ فزر انؼجٕح ثشكم غٛش عهٛى فئٌ انًصُغ ال ٚعًٍ انزؼمٛى ٔال ٚزسًم انًغؤٔنٛخ انمبََٕٛخ
لجم فزر انؼجٕح انًؼمًخ رسمك يٍ يمبط انغشعخ يمبسَخ ثبنزخطٛػ لجم اندشازٙ
انزخض:ٍٚ
ُٚخضٌ انًُزح ف ٙيكبٌ خبف ػهٗ دسخخ زشاسح انغشفخ –ٚدت أٌ ركٌٕ َمطخ انزؼمٛى ثبنهٌٕ األزًش(ف ٙزبنخ انزؼمٛى ثآشؼخ خبيب) أٔ خعشاء ثبنُغجخ نهزؼمٛى ثبعزخذاو أكغٛذ اإلٚثهٍٛ
ٔٚسظش زظشا ثبرب اعزخذاو انغشعخ ثؼذ زهٕل ربسٚخ اَزٓبء صالزٛزٓب
انزُظٛف/إػبدح انزؼمٛى
ٚدٕص إػبدح رؼمٛى انًكَٕبد انًؼذَٛخ انز ٙنى ٚزى غشعٓب ٔانز ٙنى رزؼشض نهزهف كًب ًٚكٍ رؼمًٓٛب ثبعزخذاو إخشاءاد انزؼمٛى االػزٛبدٚخ ثبنًغزشفٗ كبنًٕصذح(األٔرٕكالف)
ٚدت رؼمٛى انًكَٕبد ثشكم يُفشد ثى رغهٛفٓب ثشكم يُبعت نًُغ انزهف
لى ثزؼمٛى انًكَٕبد انًٕسدح داخم ِخشَ اة لطُٙ
إفسص إخشاءاد انزؼمٛى ػهٗ فزشاد يُزظًخ ٔيزٕارشح
انزٕصٛبد انًزكٕسح أػالِ ْ ٙنهًؼهٕيٛخ فمػ
ال رزسًم ششكخ ثٕٛرٛك أ٘ يغؤٔنٛخ ػٍ انغشعبد انًؼبد رؼمًٓٛب ثًؼشفخ انؼًٛم
انزخطٛػ انغبثك نهدشازخ
انزخطٛػ انغبثك نهدشازخ ٚمذو يؼهٕيبد ػٍ اخزٛبس انغشعخ انًُبعجخ ٔانزٕنٛفبد انًسزًهخ ٔنزنك فالثذ دائًب يٍ رٕافش األدٔاد انًُبعجخ ٔغشعبد راد يمبعبد أكجش
دٔاػ ٙػذو االعزخذاو
*ػذٖٔ خٓبصٚخ أٔ يٕظؼٛخ زبدح أٔ يضيُخ
*األيشاض انؼعهٛخ ٔ/أٔ انؼصجٛخ ٔ/أٔ انٕػبئٛخ انشذٚذح انزًٚ ٙكٍ أٌ رٓذد انطشف
*ػذو كفبٚخ انًبدح انؼظًٛخ ٔ/أٔ َٕػٛخ انؼظى انز ٙلذ رزٓذد انزثجٛذ انًغزمش نهغشعخ
*أ٘ يشض ُيالصو ٔ/أٔإديبٌ لذ ٚشكم خطشا ػهٗ ٔظٛفخ انغشعخ
*أَشطخ خغًبَٛخ يفشغخ ًٚكٍ أٌ رشكم زًال صائذا ػهٗ انغشعخ
اٜثبس اندبَجٛخ ٔاٜثبس انغهجٛخ انًسزًهخ
يغ انزخطٛػ اندٛذ فًٛب لجم اندشازخ ٔيشاػبح انزمُٛخ اندشازٛخ انذلٛمخ ٔانًالزظخ لجم ٔأثُبء ٔثؼذ اندشازخ نهشػبٚخ انطجٛخ انؼبيخ ٔانخبصخ فٛدت أٌ ركٌٕ انُزٛدخ انسٕٚٛخ ٔانًٛكبَٛكٛخ يًبثهخ نهُزبئح انًسصهخ يٍ األَظًخ انمبئًخ
انًغزخذيخ زبنٛب ػهٗ ألم رمذٚش
ٔنكٍ ْشبشخ انؼظى انشذٚذح ٔانزشْٕبد انشذٚذح ٔأٔساو انؼظبو انًٕظؼٛخ ٔاالظطشاثبد األٚعٛخ ٔاإلَزبَبد/انؼذٖٔ ٔانغمطبد انشذٚذح ٔإديبٌ انكسٕل ٔ /أٔ انًخذساد ٔانجذاَخ ٔاإلخٓبد انززثزث ٙانًفشغ ػهٗ انغشعبد لذ
ٚؤثش عهجب ػهٗ انُزٛدخ ٔيٍ ظًٍ اٜثبس اندبَجٛخ انًؼشٔفخ انًسزًهخ انسذٔس ْ ٙخهخهخ ٔاَدشاف انغشعخ ٔاَخالع انغشعخ ٔانؼذٖٔ ٔانزخثش انٕسٚذ٘ ٔاالَصًبو انشئٕ٘ ٔاالظطشاثبد انمهجٛخ انٕػبئٛخ ٔانٕسو انذيٕ٘
َبّٔٚخ
ٔانزفبػالد ان ِغ ًْجَز ِ
لجم اندشازخ رسمك يًب إرا كبٌ انًشٚط زغبعب ثشكم غٛش غجٛؼ ٙأٔ نذ ّٚرفبػالد زغبعٛخ يسزًهخ نًبدح انغشعخ يغ أخز ْزا ف ٙاالػزجبس يًٓب كبٌ انثًٍ
انزمُٛخ اندشازٛخ
ٚزطهت اعزخذاو انغشعخ يؼشفخ ربيخ ثبألدٔاد ٔرذسٚت ٔخجشح كبف ٍٛٛثزمُٛخ انغشط
يالزظبد ٔرسزٚشاد
رسمك دائًب يٍ كٌٕ انًكَٕبد َظٛفخ رًبيب ٔخبفخ ٔخبنٛخ يٍ انزهفٛبد أٔ انًزجمٛبد ٔيٍ انًٓى خذا إثالؽ انًشٚط لجم اندشازخ ثبنؼٕايم انز ٙلذ رخم ثُدبذ انؼًهٛخ ٔعدم لٛبيك ثئثالؽ انًشٚط/انًشٚعخ ثزنك
الٚدت اعزخذاو ْزِ انغشعخ إال ثًؼشفخ خشاذ يذسة ٚزًزغ ثخجشح كبفٛخ فًٛب ٚزؼهك ثبألعهٕة انزمُ ٙنهغشط
ػذو يشاػبح ْزِ انزؼهًٛبد ٚدؼم أ٘ يغؤٔنٛخ لبََٕٛخ ػهٗ انًصُغ الغٛخ ٔثبغهخ
اندشاذ ٔزذِ ْٕ انًغؤٔل ػٍ اخزٛبس ٔاعزخذاو انغشعخ
ال رؼذ اعزخذاو انغشعخ
لذ رجذٔ انغشعخ خبنٛخ يٍ انزهف إال أٌ رؼشظٓب إلخٓبد عبثك لذ ٚخهف رشْٕبد رخفط يٍ انؼًش انخذي ٙنهغشعخ
ال رؼبنح أ٘ يشٚط ثغشعخ ُٔظؼذ ٔنٕ نهسظخ ٔازذح ف ٙيشٚط آخش
انزؼمٛى
ٚزى رٕسٚذ غرسات التثبيت الداخمي يؼمًخ ٔٚزى انزؼمٛى ثبنزؼشٚط ٜشؼخ خبيب ثدشػخ 52كٛهٕخشا٘ ( 5.2يهه ٙساد) ػهٗ األلم أٔ ثبعزخذاو انزؼمٛى ثؤكغٛذ اإلٚثه -ٍٛانًُزح يخصص فمػ نالعزخذاو يشح ٔازذح – ال رمى ثئػبدح
انزؼمٛى -ال رغزخذو انًُزح ثؼذ اَزٓبء ربسٚخ صالزٛزّ
انزصٕٚش ثبنشَ ٍٛانًغُطٛغٙ
انغشعبد انًصُٕػخ يٍ انًٕاد انسذٚذٚخ انًًغُطخ ْ ٙآيُخ ٔيٕافمخ ششغٛب ً نهشَ ٍٛانًغُطٛغ ٙغجمب نهششٔغ انًسذدح ثبنُغجخ نهًشظٗ انزٚ ٍٚخعؼٌٕ نهشَ ٍٛانًغطٛغٔ ٙنكٍ انًشظٗ انز ٍٚخعؼٕا نضسع غشعبد يصُٕػخ
يٍ انًٕاد ا نسذٚذٚخ انًًغُطخ ٕٚاخٌٕٓ أخطبسا يسزًهخ ْ ٙخهخهخ ٔٔفبدح انغشعخ ٔعخَٕخ انسذٚذ يًب ٚزغجت ف ٙرهف زشاس٘ ثبألَغدخ انًسٛطخ ٔانزشِٕ انؼٛجٙ
انزخهص
ٚشكم ْزا اندٓبص ثؼذ االعزخذاو خطشا زٕٚٛب يسزًال ٔٚدت إصانخ رهٕثّ ٔرطٓٛشِ لجم انزخهص يغ انًُبٔنخٔفمب نهًًبسعخ انطجٛخ انًمجٕنخ ٔانًزطهجبد انًؼًٕل ثٓب يسهٛب ٔٔغُٛب
انعًبٌ
انًُزح يعًٌٕ انخهٕ يٍ ػٕٛة انًصُؼٛخ ٔانخبيبد
انزٕثٛك
نعًبٌ لبثهٛخ رؼمت انغشعخ ف ٙخًٛغ األٔلبد لى ثئسفبق/ركش انًؼهٕيبد (سلى انزشغٛهخ ٔ...إنخ) انٕاسدح ف ٙثطبلخ انًُزح ثبنزبسٚخ انغشٚش٘ نهًشٚط

نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد
ف ٙزبنخ انسبخخ نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ٚشخٗ صٚبسح انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙانزبن:ٙ
www.biotekortho.com
أٔ ارصم ثمغى خذيخ انؼًالء ثششكخ ثٕٛرٛك أٔ يًثهك انًؼزًذ ٔف ٙزبنخ ٔخٕد أ٘ اعزفغبساد ٚشخٗ رٕخٓٓٛب إنٗ انًؤعغخ انٕاسدح أدَبِ
كبفخ انؼاليبد انزدبسٚخ انٕاسدح غ ّٛيًهٕكخ نششكخ ثٕٛرٛك أٔ ششكبرٓب انزبثؼخ يب نى ٚشبس ثخالف رنك
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انًصًُغ

رسزٚش

يفزبذ انشيٕص
ربسٚخ انزصُٛغ

ال رؼذ انزؼمٛى

يؼمى

يطبثك نهًٕاصفبد األٔسٔثٛخ

يؼمى ثٕاعطخ اإلشؼبع

يؼمى ثبعزخذاو أكغٛذ اإلثٛهٍٛ

ألشأ انزؼهًٛبد لجم االعزخذاو

سلى انكزبنٕج

كٕد انجبرش

يًثم يصشذ ثّ ف ٙانًدزًؼبد األٔسثٛخ

ٚغزخذو لجم ربسٚخ:

ال رغزخذيّ إرا رهفذ انؼجٕح

ػٍ غشٚك ٔصفخ غجٛخ فمػ

