بيوتيك

نحن نبث الحياة في المعدن
تعميمات الستخدام جياز التثبيت –ONBUTTON CL

تنطبق ىذه الوثيقة عمى زر التثبيت بالعروة(معقم) المصنعة بواسطة تشيتان مديتك الخاصة المحدودة(بيوتيك)

وصف الجهاز

يوفر استخدام جياز التثبيت لجراح العظام وسيمة دقيقة لتثبيت الغرز في الجراحات الترميمية كما يسمح جياز التثبيت لجراح العظام بترميم األربطة بالمنظار دون حاجة إلى شق وحشي إضافي

يرجى الرجوع إلى البطاقة التعريفية المثبتة عمى غالف العبوة لالطالع عمى المواصفات الكاممة لممنتج
المواد المستخدمة

يتكون جياز التثبيت من مكونين وىما عروة غرز و جياز تثبيت وقد صنع جياز التثبيت من ضفيرة بولي إيثمين فائقة الوزن الجزيئي (بولي إيثمين :االتحاد الدولي لمكيمياء البحتة والتطبيقية) وىو مطابق

لمواصفاتISO5834-2
ISO5834-3هطابق لوىاصفاث  Ti-6Al-4Vجهاص الخثبيج هصنىع هن سبيكت حيخانيىم
دواعي االستخدام

يستخدم جياز التثبيت لتثبيت األوتار واألربطة أثناء جراحات العظام الترميمية كترميم الرباط الصميبي األمامي و الرباط الصميبي الخمفي

موانع االستخدام

*وجود حساسية معروفة لمادة الغرسة وحين الشك في وجود حساسية ضد ا\مادة الغرسة يجب إجراء االختبارات المناسبة الستبعاد الحساسية قبل الغرس
*عدم كفاية العظم من حيث الكم أو الكيف

*اختالل اإلمداد الدموي أو وجود إنتانات سابقة مما قد يؤخر االلتئام
*اإلنتان النشط
*الظروف التي تميل لمحد من رغبة المريض في التقميل من أنشطتو أو اتباع التوجييات أثناء فترة االلتئام
تحذيرات

* المحتويات معقمة مالم تكن العبوة قد فتحت أو تعرضت لمتمف -ال تعد التعقيم -المنتج مخصص فقط لالستخدام مرة واحدة-تخمص من أي منتج مفتوح وغير مستخدم -تجنب االستخدام بعد حمول تاريخ انتياء الصالحية
*الدراية المسبقة باألساليب الجراحية المناسبة ليذا الجياز مسؤولية الجراح

*إق أر ىذه التعميمات بالكامل قبل االستخدام
* التالمس المطول فيما بين ىذه الغرزة وبين المحاليل الممحية كتمك الموجودة في المجرى البولي والمراري قد يؤدي لتكون الحصى كما ىو الحال مع أي جسم غريب
االحتياطات

*إفحص عبوة المنتج قبل االستخدام الكتشاف أي عالمات دالة عمى التمف أو التالعب وفي حالة وجود تمف فال يجب استخدامو

* إفحص الجياز قبل االستخدام الكتشاف أي عالمات دالة عمى التمف وفي حالة وجود تمف فال يجب استخدامو
*يتيح استخدام الغرسات الجراحية المعدنية لجراح العظام وسيمة لمتثبيت الدقيق كما يساعد بوجو عام في معالجة الكسور والجراحات الترميمية والغرض المقصود من ىذه الغرسات ىو االستخدام كمعاونات لاللتئام الطبيعي
وليس كبديل لبنيات الجسم الطبيعية أو لتحمل وزن الجسم في حالة عدم االلتئام الكامل

*تأكد من عدم اختراق مثقاب المنظار ال ُمقَنَّى لمقشرة الفخذية واال تعرض التثبيت الفخذي بجياز التثبيت لمخطر
*الرعاية في مرحمة ما بعد الجراحة بالغة األىمية كما يجب توعية المريض بأوجو قصور الغرسة وتحذيره فيما يتعمق بتحميل الوزن واإلجيادات الجسمانية عمى الجياز قبل التئام العظم
امةٌ ولتجنب المخاطر التشريحية
*يجب إيالء العناية الالزمة لم َعقَ َ

التفاعالت السلبية

الج ْرح وتكون الحصى في المجرى البولي والمراري وانتان الجروح والتييج الموضعي العابر والحد األدنى من
المضاعفات ىي تمك التي تصاحب أي وسيمة لمتثبيت الداخمي ومنيا التفاعالت السمبية المقترنة بالغرز وتشمل تَفَُّزُر ُ
التفاعالت االلتيابية الحادة باألنسجة
تعليمات لالستخدام

 -1استخدم لقمة الحفر /إبرة التوسيع) (BAK-7036مع مثقاب المنظار المقنى 4.7ممم(BAK-7118).

ويقاس الطول الكمي لمقناة الفخذية باستخدام عالمات التدريج الموجودة عمى المثقاب لحظة اختراق القشرة أو
ُ

ُينزع المثقاب ويستخدم مقياس عمق)Onbutton (BAK-7053
داخ َل الم ْف ِ
 -2قس المسافة ِ
صمية فيما بين النياية الدانية لمنفق الظُْنبوبِ ّي والنياية القاصية لمنقرة الفخذية كما يقاس طول الرقعة
َ
داخ َل الم ْف ِ
 -3حدد الطول التقديري لم ْغرٌز رقعة النفق الظُْنبوبِي والنياية القاصية لمنقرة الفخذية بطرح المسافة ِ
صمية من الطول الكمي لمرقعة ثم اقسم ناتج الطرح عمى  2لتساوي المغرز الظُْنبوبِ ّي والفخذي
َ َ
َ
ّ
 -4اختر المقاس المناسب لجياز التثبيت بطرح الطول التقديري لمغرز الرقعة لمنقرة الفخذية من الطول الكمي لمقناة الفخذية
الخطوات
قياس الطول الكمي لمقناة الفخذية
قياس طول الرقعة

داخ َل الم ْف ِ
قياس المسافة ِ
صمية
َ

حساب الطول التقديري ل َم ْغ َرٌز الرقعة الفخذية(GL – IAD)/2
حساب طول العروة

)=FCL – FGI (43-15

االختصار
FCL

المثال

الحساب

43ممم

GL

 50ممم

IAD

 20ممم

FGLe

 15ممم

CLL

 28ممم

نظ ار لعدم وجود عروة 28ممم يستخدم جياز تثبيت 25ممم أو 30ممم()30<28<25
تحتسب أطوال َم ْغ َرٌز الرقعة الفعمية وعمق النقرة الفخذية قبل حفر النقرة الفخذية
الخطوات

االختصار

المثال

عند استخدام جياز تثبيت أقصر

EBCL

25ممم

مم ْغ َرٌز الفخذي
حساب الطول الفعمي ل َ
)FCL-EBCL=FGI (43-25=18
حساب عمق النقرة الفخذية
)FGIa+6mm (18+6=24

FGIa

 18ممم

حساب مغرز الرقعة الظُْنبوبِّية
)GL-(IAD+FGIa
[50-(20+18)]=12
عند استخدام جياز تثبيت أطول
حساب الطول الفعمي ل َم ْغ َرٌز الرقعة الفخذية
FCL-EBCL=FGI
43-30=13
حساب عمق النقرة الفخذية
)FGIa+6mm (13+6=19
حساب مغرز الرقعة الظُْنبوبِّية
)GL-(IAD+FGIa
{50-(20+13)]=17

FSD

 24ممم

TGI

12ممم

EBCL

30ممم

FGIa

 13ممم

FSD

 19ممم

TGI

17ممم

الحساب

-5أحفر النقرة الفخذية لمسافة أعمق بـ6ممم من المغرز المرغوب لمرقعة لعمل حيز كاف لنصف قطر دوران جياز التثبيت

تنبيه

تأكد من عدم اختراق المثقاب المقنى لممنظار لمقشرة الفخذية واال تعرض التثبيت الفخذي بواسطة جياز التثبيت لمخطر

-6مرر الرقعة خالل عروة جياز التثبيت ثم قم بخياطة الجانب الظُْنبوبِ ّي
-7باستخدام قمم لمتعميم ارسم خطا عمى الرقعة لإلشارة إلى طول المغرز المرغوب بو وخط آخر قصي عمى بعد 6ممم لإلشارة إلى النقطة التي يمكن عندىا تدوير جياز التثبيت

-8جياز تثبيت  :Onbutton CLتعمل الغرزة في الثقب الخارجي من جياز ثبيت  Onbutton CLكغرزة متقدمة تمر بجياز التثبيت/Onbutton CLالرقعة أما الغرزة المتأخرة في الثقب الخارجي المقابل لجياز
التثبيت Onbutton CLفتدير جياز التثبيت Onbutton CLعند خروجو من القشرة الفخذية األمامية الوحشية وتمر كمتا الغرزتين خالل عين دبوس تمرير الرقعة(BAK-7037).
-9يستخدم دبوس تمرير الرقعة لخوشيش وثقب العضمة الرباعية والجمد من الجانب الداني فيتم شد الغرزة المتقدمة أوال لتقديم الجياز/الرقعة داخل النفق الفخذي ومع وصول الخط القاصي الثاني المرسوم عمى الرقعة إلى مستوى
الفتحة الفخذية الداخمية يتم شد الغرزة المتأخرة لتدوير جياز التثبيت خارج الفخذ مباشرة
ظير التَأَلُِّق ّي من موقع جياز التثبيت عمى القشرة الفخذية األمامية الوحشية
 -10شد الجانب الظُْنبوبِ ّي يسبب تراجع الرقعة 6ممم ويثبتيا بإحكام في مكانيا ويؤكد الفحص باآلشعة السينية أو التَْن ٌ
التعقيم

يتم توريد زر التثبيت بالعروة معقماً ويتم التعقيم باستخدام التعقيم بأكسيد اإليثمين -المنتج مخصص فقط لالستخدام مرة واحدة – ال تقم بإعادة التعقيم -ال تستخدم المنتج بعد انتياء تاريخ صالحيتو
التصوير بالرنين المغنطيسي

الغرسات المصنوعة من المواد الحديدية الممغنطة أي التيتانيوم) Ti-6Al-4V (ISO 5832-3أو البوليثين الموافق لمواصفات) (ISO 5834-2ىي آمنة وموافقة شرطياً لمرنين المغنطيسي طبقا لمشروط المحددة بالنسبة

لممرضى الذين يخضعون لمرنين المغطيسي
التخلص

يشكل ىذا الجياز بعد االستخدام خط ار حيويا محتمال ويجب إزالة تموثو وتطييره قبل التخمص مع المناولةوفقا لمممارسة الطبية المقبولة والمتطمبات المعمول بيا محميا ووطنيا

الضمان

المنتج مضمون الخمو من عيوب المصنعية والخامات

التوثيق

لضمان قابمية تعقب الغرسة في جميع األوقات قم بإرفاق/ذكر المعمومات (رقم التشغيمة و...إلخ) الواردة في بطاقة المنتج بالتاريخ السريري لممريض

للمزيد من المعلومات

في حالة الحاجة لممزيد من المعمومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:

www.biotekortho.com
أو اتصل بقسم خدمة العمالء بشركة بيوتيك أو ممثمك المعتمد وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى توجيييا إلى المؤسسة الواردة أدناه
كافة العالمات التجارية الواردة طيو ممموكة لشركة بيوتيك أو شركاتيا التابعة ما لم يشار بخالف ذلك

الوحدة المصنعة :تشيتان مديتك الخاصة المحدودة(بيوتيك)-كادي-كالول-مقاطعة ميسانا-جوجارات -اليند

حاسيخ الخصنيع

مفتاح الرموز
الوصنًع

ححزيش

ال حعيذ االسخخذام

هطابق للوىاصفاث األوسبيت

هعقن باسخخذام أكسيذ اإلثيلين

أقشأ حعليواث االسخخذام

سقن الكخالىج

كىد الباحش

هوثل هصشح به في الوجخوعاث األوسبيت

يسخخذم هن قبل

ال حسخخذهه إرا حلفج العبىة

ال حعذ حعقيوه

عن طشيق وصفت طبيت فقط

