بيوتيك
نحن نبث الحياة في المعدن
داخمِ ّي SOFT-FIX-PK
تعميمات الستخدام البرغي التَ ُ
داخِم ّي سوفت فيكس بي كيو المصنع بواسطة تشيتان مديتك الخاصة المحدودة(بيوتيك)
تنطبق ىذه الوثيقة عمى البرغي التَ ُ
وصف الجهاز
داخِم ّي لالستخدام في تثبيت رقع العظام -األوتار -العظام أو رقع األنسجة الرخوة في العمميات الترميمية لمرباط الصميبي األمامي/الخمفي
برغي سوفت فيكس بي كيو المصنع بواسطة (بيوتيك) ىو برغي تَ ُ
البرغي مخصص لالستخدام لمرة واحدة فقط
المواد المستخدمة
برغي سوفت فيكس بي كيو مصنوع من بولي إيثير إيثير كيتون وفقا لممواصفة القياسية الخاصة بمركب بولي إيثير إيثير كيتون  ASTM F2026وىو غير قابل لالمتصاص
دواعي االستخذام

داخمِ ّي لرقع العظام -األوتار -العظام أو رقع األنسجة الرخوة في العمميات الترميمية لمرباط الصميبي األمامي/الخمفي
٠غزخذَ برغي سوفت فيكس بي كيو المصنع بواسطة (بيوتيك) ف ٟاٌزضج١ذ التَ ُ
وصف الوٌتج
٠شع ٝاٌشعٛع ٌٍجطبلخ اٌّضجزخ ػٍ ٝاٌغالف ٌالغالع ػٍ ٝاٌّٛاصفبد اٌىبٍِخ ٌٍّٕزظ
الوٌاولت العاهت
رُخضْ اٌغشعخ ثؼٕب٠خ ف ٟػجٛرٙب اٌٛال١خ اٌّغٍمخ ٚػٕذ فط اٌؼجٛح ٠شع ٝفؾص اٌغالف الوزابف ي ٞرٍ
٠شع ٝػذَ فط اٌؼجٛح ئال لجً اعزخذاَ اٌغشعخ ِجبششح
رفؾص اٌغشعخ ٚفمب وّب ِ٘ ٛؾذد ػٍ ٝثطبلخ اٌغالف
رفؾص اٌغشعخ ثصش٠ب الوزابف ي ٞرٍ
رغٕت رّبِب اعزخذاَ اٌغشعخ اٌزبٌفخ
رغٕت رّبِب ئػبدح اعزخذاَ اٌغشعخ
اٌّىٔٛبد اٌّؼ١بس٠خ ٘ ٟعضء ِٓ ِٕظِٛخ وبٍِخ
رغزخذَ فمػ ثبٌزٛاصِ ٞغ اٌّىٔٛبد األصٍ١خ إٌّبعجخ اٌّصٕٛػخ ثٛاعطخ ثٛ١ر١ه
ٌّؼشفخ رفبص ً١اٌزٛافمبد اٌّؾذدح ٠شع ٝاالغالع ػٍٚ ٝص إٌّزظ  ٚػٍ ٝاٌىز١جبد راد اٌصٍخ

فف ٟؽبي رٍ

اٌغالف اٌذالٍ ٟال ّ٠ىٓ ظّبْ رؼم ُ١اٌغشعخ

التغليف
وبفخ اٌّىٔٛبد ِؼجئخ ِٚغٍفخ ثاىً ِٕفشد ف ٟغالف ٚالِ ٟؼمُ ِٛع َٛثىٍّخ "ِؼمُ" ٚوبفخ اٌؼجٛاد ِزٛافمخ ِغ اٌّمب١٠ظ ٚاٌٍٛائؼ األٚسٚث١خ
إٌّزغبد اٌّٛعِٛخ ثىٍّخ "ِؼمُ" رُ رؼمّٙ١ب ثآشؼخ عبِب ثغشػخ 52وٍٛ١عشا ٍٍِٟ 5.2( ٞساد) ػٍ ٝاأللً ي ٚثغشػخ 52وٍٛ١عشا ٍٍِٟ 5.2( ٞساد) ػٍ ٝاألوضش ي ٚثبعزخذاَ اٌزؼم ُ١ثأوغ١ذ اإل٠ضٍٓ١
ٔٛص ٟثىً شذح ثبٌزفز١ش اٌذالٍ ٟػٍ ٝاٌجعبئغ
اٌؼجٛح اٌغٍّ١خ فمػ ٘ ٟاٌز ٟرؾّ ٟاٌغشعخ ِٓ اٌزأص١شاد اٌخبسع١خ ٠ٚعّٓ اٌزخض ٓ٠اٌّؼمُ
٠شع ٝاٌّشاػبح اٌصبسِخ ٌٍٛائؼ اٌّؾٍ١خ اٌخبصخ ثبٌ َؼمَب َِخ ػٕذ ئلشاط اٌغشعخ ِٓ غالفٙب
ٌٓ ٠مجً اٌّصٕغ ي ٚاٌّٛصع اٌّؾٍ ١بٌغشعبد اٌّشرغؼخ ئال ف ٟػجٛرٙب األصٍ١خ اٌغٍّ١خ رّبِب د ْٚي ٞرٍ ٚف ٟؽبٌخ فط لزُ اٌؼجٛح ي ٚفزؼ اٌؼجٛح ثاىً غ١ش عٍ ُ١فاْ اٌّصٕغ ال ٠عّٓ اٌزؼمٚ ُ١ال ٠زؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ اٌمبٔ١ٔٛخ
لجً فزؼ اٌؼجٛح اٌّؼمّخ رؾمك ِٓ ِمبط اٌغشعخ ِمبسٔخ ثبٌزخط١ػ لجً اٌغشاؽٟ
التخزيي:
٠خضْ إٌّزظ فِ ٟىبْ عبف ػٍ ٝدسعخ ؽشاسح اٌغشفخ –٠غت يْ رىٔ ْٛمطخ اٌزؼم ُ١ثبٌٍ ْٛاألؽّش(ف ٟؽبٌخ اٌزؼم ُ١ثآشؼخ عبِب) ي ٚلعشاء ثبٌٕغجخ ٌٍزؼم ُ١ثبعزخذاَ يوغ١ذ اإل٠ضٍٓ١
٠ٚؾظش ؽظشا ثبرب اعزخذاَ اٌغشعخ ثؼذ ؽٍٛي ربس٠خ أزٙبء صالؽ١زٙب
التخطيط السابق للجزاحت
اٌزخط١ػ اٌغبثك ٌٍغشاؽخ ٠مذَ ِؼٍِٛبد ػٓ الز١بس اٌغشعخ إٌّبعجخ ٚاٌز١ٌٛفبد اٌّؾزٍّخ ٌٚزٌه فالثذ دائّب ِٓ رٛافش األدٚاد إٌّبعجخ ٚغشعبد راد ِمبعبد يوجش
دواعي عذم االستخذام
ػذ/ٜٚئٔزبْ عٙبص ٞيِٛ ٚظؼ ٟؽبد يِ ٚضِٓ

األِشاض اٌؼعٍ١خ /ٚي ٚاٌؼصج١خ /ٚي ٚاٌٛػبئ١خ اٌاذ٠ذح اٌزّ٠ ٟىٓ يْ رٙذد األغشاف

ػذَ وفب٠خ اٌّبدح اٌؼظّ١خ /ٚيٛٔ ٚػ١خ اٌؼظُ اٌز ٟلذ رزٙذد اٌزضج١ذ اٌّغزمش ٌٍغشعخ

اٌظشٚف اٌز ٟرمًٍ ِٓ دػُ لٛ١غ اٌجشغِ ٟضً ػذَ وفب٠خ اٌؼظُ ِٓ ؽ١ش اٌىُ ي ٚاٌى١

يِ ٞشض ُِشافِك /ٚي ٚاػزّبد لذ ٠اىً لطشا ػٍٚ ٝظ١فخ اٌغشعخ

ئاطخ عغّبٔ١خ ِفشغخ ّ٠ىٓ يْ راىً ؽّال صائذا ػٍ ٝاٌغشعخ


ثّب ف ٟرٌه األٚساَ ٘ٚابشخ اٌؼظبَ اٌاذ٠ذح

التفاعالث السلبيت
اٌّعبػفبد اٌزّ٠ ٟىٓ سؤ٠زٙب ِغ ي ٞيعٍٛة آلش ٌٍزضج١ذ اٌذالٍ ٟثّب ف ٟرٌه ػذَ اعزؼبدح اٌمذسح ػٍ ٝاٌّذ ي ٚاٌضٕ ٟاٌىبًِِ-عبػفبد ثؼظُ اٌفخز ي ٚسظفخ اٌشوجخِ-عبػفبد اٌزضج١ذ-ر١ٙظ ثغجت اٌؼزبد -رؼذ ٞػٍ ٝاٌشلؼخ –
اٌزٍ ١اٌّفصٍٚ ٟراًّ اٌّعبػفبد اإلظبف١خ فاً اٌزضج١ذ ٚ ٚفبدح/رؾشن اٌجشغٟ
اآلثار الجاًبيت واآلثار السلبيت الوحتولت
ِغ اٌزخط١ػ اٌغ١ذ فّ١ب لجً اٌغشاؽخ ِٚشاػبح اٌزمٕ ١خ اٌغشاؽ١خ اٌذل١مخ ٚاٌّالؽظخ لجً ٚيصٕبء ٚثؼذ اٌغشاؽخ ٌٍشػب٠خ اٌطج١خ اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ف١غت يْ رى ْٛإٌز١غخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌّ١ىبٔ١ى١خ ِّبصٍخ ٌٍٕزبئظ اٌّؾصٍخ ِٓ األٔظّخ اٌمبئّخ
اٌّغزخذِخ ؽبٌ١ب ػٍ ٝيلً رمذ٠ش
ٌٚىٓ ٘ابشخ اٌؼظُ اٌاذ٠ذح ٚاٌزا٘ٛبد اٌاذ٠ذح ٚيٚساَ اٌؼظبَ اٌّٛظؼ١خ ٚاالظطشاثبد األ٠ع١خ ٚاإلٔزبٔبد/اٌؼذٚ ٜٚاٌغمطبد اٌاذ٠ذح ٚئدِبْ اٌىؾٛي  /ٚي ٚاٌّخذساد ٚاٌجذأخ ٚاإلعٙبد اٌززثزث ٟاٌّفشغ ػٍ ٝاٌغشعبد لذ
٠إصش عٍجب ػٍ ٝإٌز١غخ  ِٓٚظّٓ ا٢صبس اٌغبٔج١خ اٌّؼشٚفخ اٌّؾزٍّخ اٌؾذٚس ٘ ٟلٍخٍخ ٚأغشاف اٌغشعخ ٚأخالع اٌغشعخ ٚاٌؼذٚ ٜٚاٌزخضش اٌٛس٠ذٚ ٞاالٔصّبَ اٌشئٚ ٞٛاالظطشاثبد اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚاٌٛسَ اٌذِٞٛ
َبّ٠ٚخ
ٚاٌزفبػالد اٌ ِغ ّْجَز ِ
لجً اٌغشاؽخ رؾمك ِّب ئرا وبْ اٌّش٠ط ؽغبعب ثاىً غ١ش غج١ؼ ٟيٌ ٚذ ٗ٠رفبػالد ؽغبع١خ ِؾزٍّخ ٌّبدح اٌغشعخ ِغ يلز ٘زا ف ٟاالػزجبس ِّٙب وبْ اٌضّٓ
التقٌيت الجزاحيت
٠زطٍت اعزخذاَ اٌغشعخ ِؼشفخ ربِخ ثبألدٚاد ٚرذس٠ت ٚلجشح وبف ٓ١١ثزمٕ١خ اٌغشط
تعليواث لالستخذام
-8لُ ثزؾع١ش إٌفك اٌظُ ْٕجٛثِ ّٚ ٟإٌفك اٌفخز ٞثبٌاىً اٌطج١ؼٟ
-9ظغ اٌشلؼخ/اٌطؼُ فِٛ ٟظؼٙب ثبٌٕفك
داخمِ ّي ثبٌّمبط إٌّبعت
-01ئلزش برغي تَ ُ
-00يدلً عٍه رٛع ٗ١فّ١ب ث ٓ١اٌشلؼخ ٚعذاس إٌفك
 -05اعزخذَ ِفه ِزٕبعت ِغ اٌجشغٚ ٟاعزخذَ يدٚاد ثٛ١ر١ه(رجبع ثاىً ِٕفصً)
داخمِ ّي سوفت فيكس بي كيو –بيوتيك ثاؽىبَ ف ٟاٌّفه ثؾ١ش ٠ى ْٛاٌّفه ِاغٛي ثبٌىبًِ صُ ِشس اٌجشغٚ ٟاٌّفه فٛق عٍه اٌزٛع١خ ئٌ ٝاٌّٛلغ
 -05صجذ البرغي التَ ُ
ِ -01غ اٌعغػ ػٍ ٝاٌشلؼخ يدلً اٌجشغ ٟؽز٠ ٟضجذ ثاؽىبَ فّ١ب ث ٓ١اٌشلؼخ ٚإٌفك
 -02ال رؾبٚي صسع ٘زا اٌغٙبص دالً صفبئؼ إٌّ ٛاٌ ُّاب ِشَّ١خ ٌٍغعبس ٠ي ٚاألٔغغخ غ١ش اٌؼظّ١خ

هالحظاث وتحذيزاث
رؾمك دائّب ِٓ و ْٛاٌّىٔٛبد ٔظ١فخ رّبِب ٚعبفخ ٚلبٌ١خ ِٓ اٌزٍف١بد ي ٚاٌّزجم١بد  ِٓٚاٌّ ُٙعذا ئثالؽ اٌّش٠ط لجً اٌغشاؽخ ثبٌؼٛاًِ اٌز ٟلذ رخً ثٕغبػ اٌؼٍّ١خ ٚعغً ل١بِه ثاثالؽ اٌّش٠ط/اٌّش٠عخ ثزٌه
ال٠غت اعزخذاَ ٘زٖ اٌغشعخ ئال ثّؼشفخ عشاػ ِذسة ٠زّزغ ثخجشح وبف١خ فّ١ب ٠زؼٍك ثبألعٍٛة اٌزمٌٍٕ ٟغشط
ػذَ ِشاػبح ٘زٖ اٌزؼٍّ١بد ٠غؼً يِ ٞغإ١ٌٚخ لبٔ١ٔٛخ ػٍ ٝاٌّصٕغ الغ١خ ٚثبغٍخ
اٌغشاػ ٚؽذٖ ٘ ٛاٌّغإٚي ػٓ الز١بس ٚاعزخذاَ اٌغشعخ
ال رؼذ اعزخذاَ اٌغشعخ
لذ رجذ ٚاٌغشعخ لبٌ١خ ِٓ اٌزٍ ئال يْ رؼشظٙب إلعٙبد عبثك لذ ٠خٍ را٘ٛبد رخفط ِٓ اٌؼّش اٌخذٌٍِ ٟغشعخ
ال رؼبٌظ يِ ٞش٠ط ثغشعخ ٚظؼذ ٌٍ ٌٛٚؾظخ ٚاؽذح فِ ٟش٠ط آلش
التعقين

داخمِ ّي سوفت فيكس بي كيو ٌزضج١ذ اٌغشعبد ِؼمّب ٠ٚزُ اٌزؼم ُ١ثبٌزؼش٠ط ٢شؼخ عبِب ثغشػخ 52وٍٛ١عشا ٍٍِٟ 5.2( ٞساد) ػٍ ٝاأللً ي ٚثغشػخ 52وٍٛ١عشا ٍٍِٟ 5.2( ٞساد) ػٍ ٝاألوضش ي ٚثبعزخذاَ
٠زُ رٛس٠ذ البرغي التَ ُ
اٌزؼم ُ١ثأوغ١ذ اإل٠ضٍِ -ٓ١خصص فمػ ٌالعزخذاَ ِشح ٚاؽذح – ال رمُ ثاػبدح اٌزؼم -ُ١ال رغزخذَ إٌّزظ ثؼذ أزٙبء ربس٠خ صالؽ١زٗ
التصويز بالزًيي الوغٌطيسي
اٌغشعبد اٌّصٕٛػخ ِٓ اٌّٛاد اٌؾذ٠ذ٠خ اٌّّغٕطخ ٘ ٟإِٓخ ِٛٚافمخ ششغ١ب ً ٌٍشٔ ٓ١اٌّغٕط١غ ٟغجمب ٌٍاشٚغ اٌّؾذدح ثبٌٕغجخ ٌٍّشظ ٝاٌز٠ ٓ٠خعؼٌٍ ْٛشٔ ٓ١اٌّغط١غٌٚ ٟىٓ اٌّشظ ٝاٌز ٓ٠لعؼٛا ٌضسع غشعبد ِصٕٛػخ
ِٓ اٌّٛاد اٌؾذ٠ذ٠خ اٌّّغٕطخ ٛ٠اع ْٛٙيلطبسا ِؾزٍّخ ٘ ٟلٍخٍخ ٚٚفبدح اٌغشعخ ٚعخٔٛخ اٌؾذ٠ذ ِّب ٠زغجت ف ٟرٍ ؽشاس ٞثبألٔغغخ اٌّؾ١طخ ٚاٌزا ٖٛاٌؼ١جٟ
التخلص
٠اىً ٘زا اٌغٙبص ثؼذ االعزخذاَ لطشا ؽ٠ٛ١ب ِؾزّال ٠ٚغت ئصاٌخ رٍٛصٗ ٚرط١ٙشٖ لجً اٌزخٍص ِغ إٌّبٌٚخٚفمب ٌٍّّبسعخ اٌطج١خ اٌّمجٌٛخ ٚاٌّزطٍجبد اٌّؼّٛي ثٙب ِؾٍ١ب ٚٚغٕ١ب
الضواى
إٌّزظ ِعّ ْٛاٌخٍ ِٓ ٛػٛ١ة اٌّصٕؼ١خ ٚاٌخبِبد
التوثيق
ٌعّبْ لبثٍ١خ رؼمت اٌغشعخ ف ٟعّ١غ األٚلبد لُ ثاسفبق/روش اٌّؼٍِٛبد (سلُ اٌزاغٍ١خ ...ٚئٌخ) اٌٛاسدح ف ٟثطبلخ إٌّزظ ثبٌزبس٠خ اٌغش٠شٌٍّ ٞش٠ط
للوزيذ هي الوعلوهاث
ف ٟؽبٌخ اٌؾبعخ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شع ٝص٠بسح اٌّٛلغ اإلٌىزش ٟٔٚاٌزبٌ:ٟ
www.biotekortho.com
ي ٚارصً ثمغُ لذِخ اٌؼّالء ثاشوخ ثٛ١ر١ه يِّ ٚضٍه اٌّؼزّذ ٚف ٟؽبٌخ ٚعٛد ي ٞاعزفغبساد ٠شع ٝرٛعٙٙ١ب ئٌ ٝاٌّإعغخ اٌٛاسدح يدٔبٖ
وبفخ اٌؼالِبد اٌزغبس٠خ اٌٛاسدح غٍِّٛ ٗ١وخ ٌاشوخ ثٛ١ر١ه ي ٚششوبرٙب اٌزبثؼخ ِب ٌُ ٠ابس ثخالف رٌه
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ربس٠خ اٌزصٕ١غ

ِفزبػ اٌشِٛص
اٌّصًٕغ

ال رؼذ رؼمّٗ١

ال رؼذ االعزخذاَ

ِؼمُ ثٛاعطخ اإلشؼبع

ِطبثك ٌٍّٛاصفبد األٚسث١خ

ِؼمُ ثبعزخذاَ يوغ١ذ اإلصٓ١ٍ١

سلُ اٌىزبٌٛط

يلشي اٌزؼٍّ١بد لجً االعزخذاَ

ِّضً ِصشػ ثٗ ف ٟاٌّغزّؼبد األٚسث١خ

وٛد اٌجبرش

ال رغزخذِٗ ئرا رٍفذ اٌؼجٛح

٠غزخذَ لجً ربس٠خ:

ػٓ غش٠ك ٚصفخ غج١خ فمػ

رؾز٠ش

