بيوتيك
نحن نبث الحياة في المعدن
تعميمات الستخدام األجيزة ِ
ال ْرسايِةي في األنسج الرخوة

تنطبق ىذه الوثيق عمى كاف األجيزة ِ
ال ْرسايِةي المدرج أدناه المصنع بواسط تشيتان مديتك الخاص المحدودة(بيوتيك)
مادة النشاء

المنتج

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) OR PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026

جياز إرسايي
جياز إرسايي-تثبيتي ميكروي مع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي-تثبيتي ميكروي IIمع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2
)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2) and SS 316L(ISO 5832-1

جياز إرسايي Vim-ميكروي مع سمك ليفي حيوي بإبرة

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي IIVim-ميكروي مع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2) and SS 316L(ISO 5832-1

جياز إرسايي IIVim-ميكروي مع سمك ليفي حيوي بإبرة

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي Vim-سوبر مع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2) and SS 316L(ISO 5832-1

جياز إرسايي Vim-سوبر مع سمك ليفي حيوي بإبرة

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي VimIII-سوبر مع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) and Polyethene (ISO 5834-2) and SS 316L(ISO 5832-1

جياز إرسايي VimIII-سوبر مع سمك ليفي حيوي بإبرة

)PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي RC-LOC-ميكروي مع سمك ليفي حيوي

)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) OR PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي RC-LOC-عديم العقدة مع سمك ليفي حيوي
جياز إرسايي Vimfix-مع سمك ليفي حيوي

)PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي Vim-LR-مع سمك ليفي حيوي

)PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026) and Polyethene (ISO 5834-2
)Titanium Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) OR PEEK(Poly Ether Ether Ketone as per ASTM F2026) and Polyethene (ISO 5834-2

جياز إرسايي Vimfix-عدم العقدة مع سمك ليفي حيوي

وصف الجياز
تصنع شرك (بيوتيك) لمطب الرياضي مجموع متنوع من أجيزة التثبيت الداخمي ويقصد منيا المساعدة في إجراء التنظير المفصمي والجراحات الترميمي في العظام التي تتطمب تثبيت األنسج الرخوة بسبب الصاب أو األمراض التنكسي وتشمل الغرسات المستخدم في ىذا التطبيق البراغي
والمسامير وأجيزة التثبيت والورد وخاص الغرسات المتاح لمعالجات الخاص
دواعي االستخدام
تستخدم األجيزة ِ
ال ْرسايِةي (المدرج أعاله) في عمميات إعادة تثبيت األنسج الرخوة في مفصل الكتف والرسغ/اليد والكاحل/القدم والمرفق والورك والركب وتشمل دواعي االستخدام المحددة ما يمي:

َخرِم ُّي التةرقُوِي واصالح ال ُكفة ٌ الم َدوةرة واصالح ِ
ِ
ِ
ِ
ط ُ َوتَر العضمو ذات الرأسين واصالح العضم
الحقَانِ ّي و ِخيا َ
الم ْحفَ َ
ظ ٌ أو الترميم المحفظي ُ
الجوف ُ
دواعي االستخدام في مفصل الكتف :تقني إصالح بانكارت (إصالح خمع الكتف األمامي االعتيادي) واصالح آفات َشفا َ
ْ ّ
ُ َ
الم ْفص ُل األ ْ َ
الحقَان ّي وانفصال َ
الدالي

ِ
ِ
ِ
دواعي االستخدام في الرسغ/اليد :ترميم الرباط ة
ي الكعبري
الزْوَرِق ّي ال ِيالَل ّي وترميم الرِّباطُ الجانبِ ُّي الزْةند ّ
ِ
يام القَ َدِم األ َْرَوح-ترميم منتصف ومقدم القدم
دواعي االستخدام في الكاحل/القدم :التثبيت الوحشي-التثبيت النسي-إصالح  /ترميم وتر أخيميس-ترميم إ ْب ُ
ِ
ِ
ي أو الكعبري-ترميم وتر العضم ثنايي الرؤوس
دواعي االستخدام في المرفق :ترميم الرباط الجانبِ ُّي الزْةند ّ

وخياطَ ُ وتَر ال ةشريطُ الحرقَِف ُّي الظُّ ْنبوبِي-إصالح الوتر والرباط الرضفي -تقديم العضمَ ُ المت ِ
دواعي االستخدام في مفصل الركب  :الصالح خارج الم ْحفَ ِظي :إصالح الرباط الجانبي النسي -إصالح الرباط الجانبي الوحشي-إصالح الرباط الخمفي المايل -إغالق المحفظ المفصمي  -ترميم ِ
ةس َع ُ ِ
ال ْن ِسةي
َ َ
َْ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
المايِمٌ
الورك :الصالح الم ْحفَ ِظي-الصالح ُ ِّ
الحقَانِ ّي
ي ُ
َ
الحق ّ
ّ
موانع االستخدام

-1العدوى/النتان
-2ظروف مرضي بما في ذلك محدودي المداد الدموي وعدم كفاي

النسيج الرخو أو النسيج العظمي كما أو كيفا

 -3المرضى الذين يعانون من حاالت مرضي عصبي أو عقمي وبالتالي ال تكون لدييم القدرة أو الرغب في اتباع تعميمات الرعاي في فترة ما بعد الجراح
-4الحساسي لألجسام األجنبي
( حين الشك في وجود حساسي ضد خام األجيزة يجرى اختبار الحساسي قبل غرس الجياز)
تحذيرات
أجيزة التثبيت الداخمي من شرك (بيوتيك) لمطب الرياضي تتيح لمجراح وسيم لممساعدة في إجراء عمميات إعادة تثبيت األنسج الرخوة إلى العظم ولكن رغم أن تمك األجيزة ناجح بشكل عام في تحقيق تمك األىداف فال يمكن أن يتوقع منيا أن تكن بديال لممعظم السميم الطبيعي أو الصمود تحت وطأة
ت موقع العالج (باستخدام الدعم الخارجي أو الحماالت أو معاونات المشي أو..إلخ) حتى اكتمال الشفاء ومع ذلك فالغرسات الطبي
الجياد الواقع عمى الجياز نتيج لتحميل الوزن عمييا سواء كميا أم جزييا وخاص في وجود عدم االلتيام أو تأخر االلتيام أو الشفاء غير الكامل ولذلك فالبد من تَثْبِْي ٌ

تخضع لجيادات متكررة أثناء االستخدام وىو ما قد ينتج عنو كسر الغرس أو تمفيا وىناك تأثير بالطبع لعوامل مثل وزن المريض ومستوى النشاط وااللتزام بالتعميمات الخاص بتحميل الوزن أو األحمال عمى العمر الخدمي لمغرس ولذلك فالبد أن كون الجراح عمى دراي بالنواحي الميكانيكي
والمعادني لمغرسات بالضاف لممعرف التام بالنواحي الطبي والجراحي

 -1االختيار السميم لمغرس أمر بالغ األىمي ففرص النج اح المحتمل لتثبيت األنسج الرخوة إلى العظم تزداد من خالل االختيار السميم لنوع الغرس ولكن رغم أن االختيار السميم قد يقمل لمحد األدنى من المخاطر إال أنو ال الجياز وال الرقع قد صمما لمصمود إلى الجياد غير المدعوم الناتج عن
تحميل الوزن أو األحمال أو النشاط المفرط
 -2يمكن لمغرسات أن تتخمخل أو أن تتمف كما قد تفشل الرقع عند خضوعيا لمتحميل الزايد المصاحب لعدم االلتيام أو تأخر االلتيام أو في ح ال عدم الشفاء أو تأخر الشفاء مما يؤدي الحتمال فشل الرقع أو الجراء فاألحمال الناتج عن تحميل الوزن ومستويات النشاط قد تممي عمرتشغيل الغرس
الج ْزيِ ّي و/أو البمى
كما قد تؤدي الحركات أو األنشط غير المعتادة و/أو الخرقاء أو الصتبات الرضحي وزيادة الوزن إلى الفشل المبكر والسابق لألوان لغرسات معين من خالل الخمخم أو الكسر أو الخمع أو َ
الخمْعٌ ُ
-3التثبيت غير الكافي أثناء الجراح يمكن أن يزيد مخاطر تخمخل أو وفادة لمجياز أو النسيج المدعوم بواسط الجياز ومن الميم أن يكون العظم كافيا منحيث الكم والكيف لضمان نجاح الجراء وتحقيق التثبيت الكافي ولذلك فالبد من تقييم نوعي العظم وقت الجراح فتحقيق التثبيت الكافي في
وجود عظم مريض قد يكون أ كثر صعوب ولذلك فالمرضى من ذوي العظم رديء النوعي

كالعظم المصاب باليشاش معرضون بدرج أكبر لخطر تخمخل الجياز أو فشل الجراء

 -4مواد الغرسات عرض لمتآكل فغرس المعادن والسبايك يعرضيا لبييات متغيرة من األمالح واألحماض والقمويات قد يسبب التآكل كما إن وضع معادن وسبايك غير متشابي في وضعي اتصال مع بعضيا البعض قد يسرع عممي التآكل التي تعزز احتمال كسر الغرس والبد من بذل كاف الجيود
الستخدام معادن وسبايك متوافق عند استخداميا مقترن لتحقيق ىدف مشترك كالبراغي والشرايح عمى سبيل المثال
 -5يجب مراعاة الحرص لضمان تث بيت كاف لألنسج الرخوة في وقت إجراء الجراح والفشل في تحقيق التثبيت الكافي أو التوضيع غير السميم لمجياز يمكن أن يسيم في حدوث نتايج غير مرغوب بيا الحقا
 -6يُشار باستخدام التثبيت السميم والدارة المناسب لمحال بعد الجراح
 -7المناول الصحيح لمغرسات بالغ األىمي

كجزء من العالج حتى تمام الشفاء

ومن الميم أيضا عدم تعيل الغرسات أو ثمميا أو ثنييا فقد تسيم الخدوش والثممات التي يتم إ حداثيا بالغرسات أثناء الجراح في كسرىا وكذلك قد تتعرض البراغي لمكسر أثناء الجراح عند استخدام القوة المفرط (العزم) في وضع براغي العظم

 -8تجنب استخدام القوة المفرط عند استخدام القطب الرسايي

فقد تسبب القوة المفرط (كضربات المطرق الطويم الشديدة) قد تتسبب في ك سر أو ثني الجياز ولذلك ينصح قبل تركيب الغرس بالقيام بالحفر أو الثقب أو الطرق

 -9تجنب االستخدام في حال فقد الجياز لمتعقيم
 -10تجنب استخدام الجياز في حال فتح عبوة األجيزة أو تمفيا وال تستخدم إال األجيزة المعبي في حاويات غير مفتوح وغير تالف
 -11تأكد من تالمس العظم واألنسج عند الغرس وتجنب ربط البرغي بإحكام زايد فقد يؤدي إحكام الربط الزايد لمبرغي إلى تمف بنيوي في النسيج والغرس
 -12قم بتوعي المريض بدرج كافي مع توفير الرعاي السميم في الفترة التالي لمجراح ولكن قدرة المريض ورغبتو في اتباع التعميمات ىي أحد أىم أوجو المعالج الناجح لمكسر وبالتالي فالمرضى المصابين بالخرف واألمراض العقمي وادمان الكحوليات والمخدرات أكثر عرض لخطر فشل الجياز أو
الجراء الجراحي فيؤالء المرضى قد يتجاىمون التعميمات والقيود المتعمق بالنشاط الزايد كما يجب توعي المريض فيما يتعمق باستخدام الدعامات الخارجي

ومعاونات المشي والحماالت المخصص لتثبيت موقع الكسر والحد من تحميل الوزن واألحمال كما يجب تحذير المريض وتوعيتو الكامم بأن

الجياز ليس بديال لمعظم الصحيح السميم وبأنو معرض لالنكسار واالنثناء والتمف كنتيج لإلجياد وتحميل الوزن واألحمال الزايدة كما يج ب تحذير المريض وتوعيتو بالكامل بالمخاطر الجراحي العام واآلثار السمبي المحتمم وبضرورة اتباع تعميمات الطبيب المعالج ويُنصح المريض بالحاج لفحوص

المتابع في الفترة التالي لمجراح طالما ظل الجياز مغروساً

 -13قد يؤدي تدخين المريض إلى عدم االلتيام أو تأخره و/أو عدم ثبات في موقع وضع الغرس أو حولو
وتشمل العوامل الميم التي يجب أخذىا في االعتبار عند اختيار المريض ما يمي:
)1

الحاج إلى تثبيت األنسج الرخوة إلى العظم  ) 2قدرة ورغب المريض في اتباع التعميمات الخاص بالرعاي فيما بعد الجراح حتى اكتمال الشفاء  )3الحال التغذوي الجيدة لممريض

االحتياطات
ال تُعد استخدام الغرسات قد تبدو الغرس خالي من التمف إال أن تعرضيا لجياد سابق قد يخمف تشوىات تخفض من العمر الخدمي لمغرس ال تعالج أي مريض بغرس وضعت ولو لمحظ واحدة في مريض آخر األدوات متاح لممعاون في الغرس الدقيق ألجيزة التثبيت الداخمي وردت تقارير عن كسر أو انكسار األدوات أثناء الجراح األدوات الجراحي عرض لمبمى واالستيالك مع االستخدام الطبيعي األدوات الحراحي التي شيدت استخداما مكثفا أو قوة مفرط في االستعمال عرض لمكسر -يجب استخدام األدوات الجراحي فقط لألغراض المخصص ليا

 توصي شرك بيوتيك بالتفتيش المنتظم عمى جميع األدوات الجراحي الكتشاف البمى والتشوة يجب إزال غالف ومكونات األدوات الجراحي قبل إغالق الشق الجراحيتحقق دايما من كون المكونات نظيف تماما وجاف وخالي من التمفيات أو المتبقيات ومن الميم جدا إبالغ المريض قبل الجراح بالعوامل التي قد تخل بنجاح العممي وسجل قيامك بإبالغ المريض/المريض بذلك
اليجب استخدام ىذه الغرس إال بمعرف جراح مدرب يتمتع بخبرة كافي فيما يتعمق باألسموب التقني لمغرس
عدم مراعاة ىذه التعميمات يجعل أي مسؤولي قانوني عمى المصنع الغي وباطم
الجراح وحده ىو المسؤول عن اختيار واستخدام الغرس
اآلثار الجانبي المحتمم
-1

عدم االلتيام أو تأخر االلتيام الذي قد يؤدي لكسر الغرس

-2

انثناء أو كسر الغرس

-3

تخمخل أو وفادة الغرس

-4

الحساسي لممعادن أو تفاعل حساسي ضد األجسام الغريب

-5

األلم أو عدم االرتياح أو الشعور بأحساس غير طبيعي نتيج لوجود الجياز

-6

تمف باألعصاب نتيج لمرضح الجراحي

-7

نخر العظام أو النسيج

-8

االلتيام غير الكامل

-9

كسر بالعظم أثناء أو بعد الجراح و/أو ألم بعد الجراح

التعقيم
يتم توريد األجيزة الرسايي معقم ويتم التعقيم باستخدام التعقيم بأكسيد اليثمين -ىذا المنتج مخصص فقط لالستخدام مرة واحدة – ال تقم بإعادة التعقيم -ال تستخدم المنتج بعد انتياء تاريخ صالحيتو
التصوير بالرنين المغنطيسي
الغرسات المصنوع من المواد الحديدي الممغنط ىي آمن وموافق شرطياً لمرنين المغنطيسي طبقا لمشروط المحددة بالنسب لممرضى الذين يخضعون لمرنين المغطيسي ولكن المرضى الذين خضعوا لزرع غرسات مصنوع من المواد الحديدي الممغنط يواجيون أخطا ار محتمم ىي خمخم
الغرس وسخون الحديد مما يتسبب في تمف حراري باألنسج المحيط والتشوه العيبي
التخمص
يشكل ىذا الجياز بعد االستخدام خط ار حيويا محتمال ويجب إزال تموثو وتطييره قبل الت خمص مع المناول وفقا لمممارس الطبي المقبول والمتطمبات المعمول بيا محميا ووطنيا
الضمان
المنتج مضمون الخمو من عيوب المصنعي والخامات
التوثيق
لضمان قابمي تعقب الغرس في جميع األوقات قم بإرفاق/ذكر المعمومات (رقم التشغيم و...إلخ) الواردة في بطاق المنتج بالتاريخ السريري لممريض
لممزيد من المعمومات
في حال الحاج لممزيد من المعمومات يرجى زيارة الموقع اللكتروني التالي:
www.biotekortho.com
أو اتصل بقسم خدم العمالء بشرك بيوتيك أو ممثمك المعتمد وفي حال وجود أي استفسارات يرجى توجيييا إلى المؤسس الواردة أدناه
كاف العالمات التجاري الواردة طيو ممموك لشرك بيوتيك أو شركاتيا التابع ما لم يشار بخالف ذلك
الوحدة المصنعة :تشيتان مديتك الخاصة المحدودة(بيوتيك)-كادي-كالول-مقاطعة مهسانا-جوجا ارت -الهند
مفتاح الرموز
تاريخ التصنيع

الوصنًع

تحذيز

ال تعد التعقيم

هعقن باستخذام أكسيذ اإلثيلين

ال تعذ تعقيوه

أقزأ تعليوات االستخذام

رقم الكاتالوج

كود الباتش

ممثل مصرح بو في المجتمعات األوربي

يستخذم هن قبل

ال تستخدم في حال تمف العبوة

مطابق لممواصفات األوربي

عن طريق وصف طبي فقط

ووفادة

