Οδηγίερ σπήζηρ Σςζκεςέρ Αγκύπωζηρ Μαλακών Μορίων
Το παπόν έγγπαθο ιζσύει για όλερ ηιρ άγκςπερ (πος παπαηίθενηαι παπακάηυ) πος καηαζκεςάζονηαι από ηην Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK).
Product
Άγκςπα
Άγκςπα Micrο Fix με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Micro-Fix II με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Mini Vim με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Mini Vim με Καλώδιο από Βιοϋλικό με Βελόνα
Άγκςπα Mini Vim II με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Mini Vim II με Καλώδιο από Βιοϋλικό με Βελόνα
Άγκςπα Super-Vim με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Super-Vim με Καλώδιο από Βιοϋλικό με Βελόνα
Άγκςπα Super-Vim III με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Super-Vim III με Καλώδιο από Βιοϋλικό με Βελόνα
Άγκςπα RC-LOC Anchor με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα RC-LOC Knot Less με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Vimﬁx με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Vimﬁx-LR με Καλώδιο από Βιοϋλικό
Άγκςπα Vimﬁx Knot Less με Καλώδιο από Βιοϋλικό

Material of Construction
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) Ή πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2) και SS 316L(ISO 5832-1)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2) και SS 316L(ISO 5832-1)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2) και SS 316L(ISO 5832-1)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834-2) και SS 316L(ISO 5832-1)
πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834 -2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) Ή πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834 -2)
πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834 -2)
πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834 -2)
Τιηάνιο Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) Ή πολςαιθεποκεηόνη (ζύμθωνα με ASTM F2026) και πολςαιθςλένιο (ISO 5834 -2)

Πεπιγπαθή Σςζκεςήρ
Η BIOTEK Sports Medicine θαηαζθεπάδεη κηα πνηθηιία ζπζθεπώλ εζσηεξηθήο ζηεξέσζεο πνπ πξννξίδνληαη λα βνεζήζνπλ ζε αξζξνζθνπηθέο θαη νξζνπεδηθέο αλαθαηαζθεπέο πνπ απαηηνύλ ζηεξέσζε ησλ
καιαθώλ κνξίσλ, ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή εθθπιηζηηθήο λόζνπ. Σα εκθπηεύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απηή ηελ εθαξκνγή πεξηιακβάλνπλ: βίδεο, ξνδέιεο, άγθπξεο, θαξθίδεο. Εηδηθά εκθπηεύκαηα
δηαηίζεληαη γηα εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο.
Ενδείξειρ
Χπήζηρ
Οη άγθπξεο (πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ) ελδείθλπληαη γηα ρξήζε ζε δηαδηθαζίεο επαλαζπγθόιιεζεο καιαθώλ κνξίσλ ζηνλ ώκν, ηνλ θαξπό/ην ρέξη, ηνλ αζηξάγαιν/πόδη, ηνλ αγθώλα, ην ηζρίν θαη ην γόλαην.
Εηδηθέο ελδείμεηο είλαη:
Ελδείμεηο ώκσλ - Αξζξνζθνπηθή θαζήισζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, Απνθαηάζηαζε βιάβεο επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, αθξσκηνθιεηδηθόο δηαρσξηζκόο , απνθαηάζηαζε ζηξνθηθνύ πεηάινπ, απνθαηάζηαζε
θάςνπιαο ηζρίνπ ή Αξζξνζθνπηθή θαζήισζε ηνπ επηρεηιίνπ ρόλδξνπ, ηελόδεζε δηθέθαινπ, απνθαηάζηαζε δειηνεηδώλ.
Ελδείμεηο γηα ηνλ Καξπό/ην Υέξη - Αλαθαηαζθεπή ζθαθνκελνεηδνύο ζπλδέζκνπ, αλαθαηαζθεπή σιέληνπ/θεξθηδηθνύ ζπλδέζκνπ.
Ελδείμεηο Αζηξαγάινπ/Πνδηνύ - Πιεπξηθή ζηαζεξνπνίεζε, κεζαία ζηαζεξνπνίεζε, απνθαηάζηαζε/αλαθαηαζθεπή Αρηιιείνπ ηέλνληα, αλαθαηαζθεπή βιαηζνύ κεγάινπ δαθηύινπ, αλαθαηαζθεπή ηνπ κέζνπ θαη
ηνπ πξόζζηνπ κέξνπο ηνπ πνδηνύ.
Ελδείμεηο Αγθώλα Αλαθαηαζθεπή Ωιεληθνύ ή θεξθηδηθνύ ζπλδέζκνπ, αλαθαηαζθεπή ηέλνληα δηθεθάινπ
Ελδείμεηο γηα ην Γόλαην - Εμσαξζξηθή Απνθαηάζηαζε: Απνθαηάζηαζε έζσ πιαγίνπ ζπλδέζκνπ, απνθαηάζηαζε έμσ πιαγίνπ ζπλδέζκνπ, απνθαηάζηαζε νπίζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, θιείζηκν αξζξηθνύ
ζύιαθα, αλαθαηαζθεπή ηελόδεζεο ιαγνλνθλεκηαίαο ηαηλίαο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ επηγνλαηηδηθνύ ζπλδέζκνπ θαη ηνπ ηέλνληα, εμέιημε ηνπ ινμνύ έζσ πιαηύ κπ. Ιζρίν: Απνθαηάζηαζε ζύιαθνο,
απνθαηάζηαζε θνηπιηαίνπ ζπλδέζκνπ
9.

Η βειόλα ηνπ κνζρεύκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηέιεπζε, δηαπεξλώληαο ηνπο εγγύηεξνπο ηεηξαθέθαινπο θαη ην δέξκα. Σν αξρηθό ξάκκα ηξαβηέηαη πξώην, πξνσζώληαο ηελ θαηαζθεπή

ζπζθεπήο/κνζρεύκαηνο ζην κεξηαίν θαλάιη. Καζώο ε δεύηεξε απνκαθξπζκέλε γξακκή ζήκαλζεο ζην κόζρεπκα θηάλεη ζην εζσηεξηθό κεξηαίν ηξήκα, ην επόκελν ξάκκα ηξαβηέηαη, πεξηζηξέθνληαο ηε ζπζθεπή
ζηεξέσζεο ακέζσο εμσηεξηθώο ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ.
10. Η ηάλπζε ηε θλεκηαίαο πιεπξάο αλαγθάδεη ην κόζρεπκα λα ππνρσξήζεη θαηά 6 mm, αζθαιίδνληαο ην ζηε ζέζε ηνπ. Η αθηηλνγξαθία ή ε θζνξηνζθόπεζε ζα επηβεβαηώζνπλ ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο ζηεξέσζεο
ζηνλ πξνζζηνπιάγην κεξηαίν θινηό.
Αλαηξέμηε ζηελ Αλαθαηαζθεπή ΠΥ ηεο BIOTEK κε ηνλ νδεγό ONLoc Drill Guide θαη ην ύζηεκα ηεξέσζεο Onbutton CL Fixation System γηα πην ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο.
2. Παζήζεηο αζζελνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ παξνρή αίκαηνο θαη ηεο αλεπαξθνύο πνζόηεηαο ή πνηόηεηαο νζηνύ ή καιαθώλ κνξίσλ.
3. Αζζελείο κε ςπρηθέο ή λεπξνινγηθέο παζήζεηο, πνπ δελ επηζπκνύλ ή δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο κεηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο.
4. Επαηζζεζία ζε μέλν ζώκα. Όπνπ ππάξρεη ππνςία επαηζζεζίαο ζην πιηθό, πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ε δνθηκή πξηλ από ηελ εκθύηεπζε ηεο ζπζθεπήο.
Πποειδοποιήζειρ
Οη ζπζθεπέο εζσηεξηθήο ζηεξέσζεο ηεο BIOTEK Sports Medicine παξέρνπλ ζηνλ ρεηξνπξγό έλα βνεζεηηθό κέζν δηαρείξηζεο ζηηο επεκβάζεηο επαλαζύλδεζεο καιαθώλ κνξίσλ ζηα νζηά. Παξόιν πνπ νη
ζπζθεπέο απηέο γεληθώο επηηπγράλνπλ ζηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θπζηνινγηθό πγηέο νζηό ή λα αληέμνπλ ηελ θαηαπόλεζε πνπ αζθείηαη ζηε ζπζθεπή κε
πιήξεο ή κεξηθό θέξσλ βάξνο ή θέξσλ θνξηίν, ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη κε ή θαζπζηεξεκέλα πσξσζέλ θάηαγκα, ή εκηηειήο επνύισζε. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεζεί ε αθηλεζία (ρξήζε εμσηεξηθήο
ππνζηήξημεο, βνεζήκαηα βάδηζεο, λάξζεθεο, θιπ.) ηνπ ζεκείνπ ππό ζεξαπεία έσο όηνπ ζεκεησζεί επνύισζε. Σα ρεηξνπξγηθά εκθπηεύκαηα ππνβάιινληαη ζε επαλαιακβαλόκελεο θαηαπνλήζεηο θαηά ηε
ρξήζε, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αζηνρία ή βιάβε ηνπ εκθπηεύκαηνο. Παξάγνληεο όπσο ην βάξνο ηνπ αζζελνύο, ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο, θαη ε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ πνπ αθνξνύλ ην θέξσλ
βάξνο θαη ην θέξσλ θνξηίν, επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εκθπηεύκαηνο. Ο ρεηξνπξγόο πξέπεη λα έρεη πιήξε γλώζε όρη κόλν ησλ ηαηξηθώλ θαη ρεηξνπξγηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ εκθπηεύκαηνο, αιιά πξέπεη
επίζεο λα γλσξίδεη ηηο κεραληθέο θαη κεηαιινπξγηθέο ηδηόηεηεο ησλ ρεηξνπξγηθώλ εκθπηεπκάησλ.
1. Η ζσζηή επηινγή ηνπ εκθπηεύκαηνο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Η δπλαηόηεηα επηηπρνύο ζηεξέσζεο καιαθώλ κνξίσλ ζε νζηό απμάλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηύπνπ εκθπηεύκαηνο. Ελώ ε
ζσζηή επηινγή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ, νύηε ε ζπζθεπή νύηε ηα κνζρεύκαηα, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη, είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα αληέρνπλ ζηελ κε ππνζηεξηδόκελε
θαηαπόλεζε πνπ πξνθαιείηαη από ην πιήξεο βάξνο, ην θνξηίν ή ηελ ππεξβνιηθή δξαζηεξηόηεηα.
2. Σα εκθπηεύκαηα κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ ή λα ππνζηνύλ βιάβε θαη ην κόζρεπκα κπνξεί λα απνξξηθζεί όηαλ ππνβιεζεί ζε απμεκέλε θόξηηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε κε ή θαζπζηεξεκέλα πσξσζέλ θάηαγκα.
Εάλ ε επνύισζε θαζπζηεξήζεη ή δελ ζπκβεί, ην εκθύηεπκα ή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηύρεη. Σα θνξηία πνπ παξάγνληαη από ην βάξνο θαη ηα επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα δηαθπβεύνπλ ηε
καθξνδσία ηνπ εκθπηεύκαηνο. Η ππεξβνιηθή, αζπλήζηζηε ή/θαη αδέμηα θίλεζε ή/θαη δξαζηεξηόηεηα, ην ηξαύκα θαη ε αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε πξώηκε βιάβε νξηζκέλσλ
εκθπηεπκάησλ κε ραιάξσζε, θάηαγκα, εμάξζξσζε, αηειή εμάξζξσζε ή/θαη θζνξά.
3. Η αλεπαξθήο ζηεξέσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο θαη κεηαηόπηζεο ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ ηζηνύ πνπ ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή. Η επαξθήο
πνζόηεηα θαη πνηόηεηα νζηνύ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζηεξέσζε θαη επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο. Η πνηόηεηα ησλ νζηώλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Η
επαξθήο ζηεξέσζε ζε λνζνύληα νζηά κπνξεί λα είλαη πην δύζθνιε. Οη αζζελείο κε θαθή πνηόηεηα νζηνύ, όπσο ηα νζηενπνξσηηθά νζηά, δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν λα ραιαξώζεη ε ζπζθεπή θαη λα
απνηύρεη ε δηαδηθαζία.
4. Σα πιηθά ηνπ εκθπηεύκαηνο κπνξνύλ λα ππνζηνύλ δηάβξσζε. Η εκθύηεπζε κεηάιισλ θαη θξακάησλ ηα ππνβάιιεη ζε ζπλερώο κεηαβαιιόκελα πεξηβάιινληα αιάησλ, νμέσλ θαη αιθαιίσλ πνπ κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε. Η ηνπνζέηεζε αλόκνησλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ ζε επαθή κεηαμύ ηνπο κπνξεί λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία δηάβξσζεο πνπ κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ αζηνρία ησλ εκθπηεπκάησλ.
Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε ρξήζε ζπκβαηώλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ όηαλ ζπλδπάδνληαη κε έλαλ θνηλό ζηόρν, δειαδή βίδεο θαη πιάθεο.
5. Πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηεξέσζεο επαξθνύο καιαθνύ ηζηνύ θαηά ην ρεηξνπξγείν. Η απνηπρία επίηεπμεο επαξθνύο ζηεξέσζεο ή αθαηάιιειεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζε έλα επαθόινπζν αλεπηζύκεην απνηέιεζκα.
6. Η ρξήζε θαηάιιειεο αθηλεηνπνίεζεο θαη κεηεγρεηξεηηθήο αληηκεηώπηζεο ελδείθλπηαη σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο κέρξηο όηνπ επέιζεη επνύισζε.
7. Ο ζσζηόο ρεηξηζκόο ησλ εκθπηεπκάησλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο. Μελ ηξνπνπνηείηε ηα εκθπηεύκαηα. Μελ ραξάδεηε ή ιπγίδεηε ηα εκθπηεύκαηα. Οη εγθνπέο ή νη ραξαθηέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην
εκθύηεπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζξαύζε. Ελδνεγρεηξεηηθή ζξαύζε ησλ βηδώλ κπνξεί λα ζπκβεί αλ εθαξκνζηεί ππεξβνιηθή δύλακε (ξνπή) θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ βηδώλ νζηνύ.
8. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθή δύλακε θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αγθπξώλ ξάκκαηνο. Η ππεξβνιηθή δύλακε (π.ρ. κεγάια δπλαηά ρηππήκαηα κε ζθπξί) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζξαύζε ή θάκςε ηεο ζπζθεπήο.
Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεύκαηνο, δηαλνίμηε νπέο, ή ρηππήζηε.
9. ΜΗΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ εάλ ππάξρεη απώιεηα ζηεηξόηεηαο ηεο ζπζθεπήο.
10. ΜΗΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ αλνηγκέλεο ή θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπέο θαη ρξεζηκνπνηείηε κόλν ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε κε αλνηγκέλα ή άζηθηα δνρεία.
11. Εμαζθαιίζηε ηελ επαθή ηνπ ηζηνύ κε ηα νζηά θαηά ηελ εκθύηεπζε. ΜΗΝ ΦΙΓΓΕΣΕ ΠΟΛΤ ηε βίδα. Μπνξεί λα παξνπζηαζηεί δνκηθή βιάβε ζηνλ ηζηό θαη ζην εκθύηεπκα ζε πεξίπησζε πνπ ε βίδα είλαη
πνιύ ζθηγκέλε.
12. Δώζηε επαξθείο νδεγίεο ζηνλ αζζελή. Η κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα είλαη ζεκαληηθή. Η ηθαλόηεηα θαη ε πξνζπκία ηνπ αζζελνύο λα αθνινπζήζεη ηηο
νδεγίεο είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
επηηπρνύο δηαρείξηζεο ησλ θαηαγκάησλ. Οη αζζελείο πνπ επεξεάδνληαη από ην γήξαο, ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, ηνλ αιθννιηζκό θαη ηε θαηάρξεζε θαξκάθσλ κπνξεί λα δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν απνηπρίαο
ηεο ζπζθεπήο ή ηεο δηαδηθαζίαο. Απηνί νη αζζελείο κπνξεί λα αγλνήζνπλ ηηο νδεγίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα. Ο αζζελήο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηε ρξήζε εμσηεξηθώλ
ππνζηεξηγκάησλ, βνεζεκάησλ βάδηζεο θαη λαξζήθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ θαηάγκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θέξνληνο βάξνπο ή θνξηίνπ. Ο αζζελήο πξέπεη λα έρεη
πιήξε επίγλσζε θαη λα πξνεηδνπνηεζεί όηη ε ζπζθεπή δελ αληηθαζηζηά θαλνληθά πγηή νζηά θαη όηη ε ζπζθεπή κπνξεί λα ζπάζεη, λα ιπγίζεη ή λα ππνζηεί βιάβε εμαηηίαο ηεο θαηαπόλεζεο, ηεο δξαζηεξηόηεηαο,
ηνπ θέξνληνο θνξηίνπ ή ηνπ βάξνπο. Ο αζζελήο πξέπεη λα έρεη επίγλσζε θαη λα πξνεηδνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηνπο γεληθνύο ρεηξνπξγηθνύο θηλδύλνπο, ηηο πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο
νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ. Ο αζζελήο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ αλάγθε ηαθηηθώλ κεηεγρεηξεηηθώλ εμεηάζεσλ παξαθνινύζεζεο εθόζνλ ε ζπζθεπή παξακέλεη εκθπηεπκέλε.
13. Σν θάπληζκα ησλ αζζελώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξεκέλε επνύισζε, κε επνύισζε ή/θαη εμαζζελεκέλε ζηαζεξόηεηα εληόο ή γύξσ από ηνλ ζεκείν ηνπνζέηεζεο.
Οη παξάγνληεο επηινγήο ησλ αζζελώλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε πεξηιακβάλνπλ: 1) ηελ αλάγθε γηα ζηεξέσζε καιαθώλ κνξίσλ ζε νζηό, 2) ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ πξνζπκία ηνπ αζζελνύο λα
αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο κεηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε επνύισζε θαη 3) ηελ θαιή δηαηξνθηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.
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Πποθςλάξειρ
Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηα εκθπηεύκαηα. Παξόιν πνπ έλα εκθύηεπκα κπνξεί λα θαίλεηαη άζηθην, πξνεγνύκελε θαηαπόλεζε κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγήζεη αηέιεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ εκθπηεύκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε εκθπηεύκαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζε δηαθνξεηηθό αζζελή.
Τπάξρνπλ εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ αθξηβή εκθύηεπζε ζπζθεπώλ εζσηεξηθήο ζηεξέσζεο. Δηεγρεηξεηηθό θάηαγκα ή ζξαύζε εξγαιείσλ έρεη αλαθεξζεί. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία ππόθεηληαη ζε θζνξά κε
θαλνληθή ρξήζε. Σα εξγαιεία, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλε ρξήζε ή ππεξβνιηθή δύλακε, είλαη επηξξεπή γηα αζηνρία. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό πνπ
ελδείθλπληαη. Η BIOTEK Sports Medicine ζπληζηά ηελ ηαθηηθή επηζεώξεζε όισλ ησλ εξγαιείσλ γηα θζνξά θαη παξακόξθσζε.
Όιεο νη δνθηκέο, νη ζπζθεπαζίεο θαη ηα εμαξηήκαηα ησλ εξγαιείσλ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ πξηλ θιείζεη ε πεξηνρή πνπ ρεηξνπξγείηαη. Μελ εκθπηεύζεηε.
Πιθανέρ Ανεπιθύμηηερ Ενέπγειερ
1. Με πσξσζέλ ή θαζπζηεξεκέλα πσξσζέλ θάηαγκα, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζξαύζε ηνπ εκθπηεύκαηνο.
2. Κάκςε ή αζηνρία ηνπ εκθπηεύκαηνο.
3. Υαιάξσζε ή κεηαηόπηζε ηνπ εκθπηεύκαηνο.
4. Επαηζζεζία ζε κέηαιια ή αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε μέλν ζώκα.
5. Πόλνο, δπζθνξία ή κε θπζηνινγηθή αίζζεζε ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ζπζθεπήο.
6. Νεπξηθή βιάβε ιόγσ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο.
7. Νέθξσζε νζηνύ ή ηζηνύ.
8. Αλεπαξθήο επνύισζε.
9. Δηεγρεηξεηηθό ή κεηεγρεηξεηηθό θάηαγκα νζηνύ ή/θαη κεηεγρεηξεηηθόο πόλνο.
Σηειπόηηηα
Σα εκθπηεύκαηα άγθπξαο ηεο BIOTEK παξέρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη απνζηεηξώλνληαη κε αέξην αηζπιελνμείδην (ETO). Μόλν γηα εθάπαμ ρξήζε. Μελ απνζηεηξώλεηε εθ λένπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο.
Απεικόνιζη Μαγνηηικού Σςνηονιζμού
Εκθπηεύκαηα θαηαζθεπαζκέλα από κε-ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά ζεσξνύληαη αζθαιή ή ζπκβαηά γηα Απεηθόληζε Μαγλεηηθνύ πληνληζκνύ. Ωζηόζν, νη αζζελείο πνπ έρνπλ εκθπηεύκαηα θαηαζθεπαζκέλα από
ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, ελέρνπλ πηζαλνύο θηλδύλνπο ραιάξσζεο θαη κεηαηόπηζεο ηνπ εκθπηεύκαηνο, ζέξκαλζεο ηνπ κεηάιινπ κε ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνύο, πξνθαιώληαο ζεξκηθή βιάβε θαη ηερλεηή
παξακόξθσζε.
Απόππιτη
Μεηά ηε ρξήζε, απηό ην βνήζεκα ελδέρεηαη λα απνηειεί δπλεηηθό βηνινγηθό θίλδπλν θαη ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη πξηλ από ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα ρεηξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ απνδεθηή ηαηξηθή πξαθηηθή θαη ηηο
ηζρύνπζεο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο.
Εγγύηζη
Απηό ην πξντόλ είλαη εγγπεκέλα απαιιαγκέλν από ειαηηώκαηα πιηθνύ θαη θαηαζθεπήο.
Τεκμηπίυζη :Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληρλεπζηκόηεηαο ηνπ εκθπηεύκαηνο αλά πάζα ζηηγκή, επηζπλάςηε/αλαθέξεηε ηηο πιεξνθνξίεο (αξηζκό παξηίδαο, θιπ.) πνπ δίλνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο, ζην
ηζηνξηθό αζζελείαο ηνπ αζζελή.

Για Πεπιζζόηεπερ Πληποθοπίερ
Εάλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην πξντόλ, παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.biotekortho.com ή επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο
BIOTEK ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. ε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε εξσηεκάησλ, παξαθαινύκε λα ηα ζέζεηε εηο γλώζηλ ηνπ αθόινπζνπ νξγαληζκνύ. Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα είλαη ηδηνθηεζία ηεο
BIOTEK ή ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Μονάδα παπαγυγήρ: Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK), Kadi-Kalol Highway, Mehsana Dist. 382715, Gujarat, India

Υπόμνημα Συμβόλων

Παπαγωγόρ

Ημεπομηνία Παπαγωγήρ

2
Μην Επανασπηζιμοποιείηε

Πποζοσή

Μην αποζηειπώνεηε εκ νέος

Αποζηειπώθηκε σπηζιμοποιώνηαρ Οξείδιο ηος Αιθςλενίος

Απιθμόρ Καηαλόγος

Σςμβοςλεςηείηε ηιρ Οδηγίερ Χπήζηρ

Εξοςζιοδοηημένορ Ανηιππόζωπορ ζηην Εςπωπαϊκή Κοινόηηηα

Κωδικόρ Παπηίδαρ

Χπηζιμοποιήζηε έωρ
Μην σπηζιμοποιείηε αν η ζςζκεςαζία είναι καηεζηπαμμένη

Μόνο με Ιαηπική Σςνηαγή
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