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Οδηγίες χρήσης- Σςζκεςή ζηεπέωζηρ ONBUTTON CL
Τν παξόλ έγγξαθν ηζρύεη γηα ην θνπκπί ζηεξέσζεο κε βξόρν (Απνζηεηξσκέλν) «Onbutton CL fixation with loop (Sterile)» πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ηελ Chetan Meditech
Pvt. Ltd.
Η ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζηεξέσζεο παξέρεη ζηνλ νξζνπεδηθφ ρεηξνπξγφ έλα κέζν αθξηβνχο ζηεξέσζεο ησλ ξακκάησλ ζε αλαθαηαζθεπαζηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η ζπζθεπή ζηεξέσζεο επηηξέπεη ηελ
ελδνζθνπηθή αλαθαηαζθεπή ζπλδέζκνπ ρσξίο λα απαηηείηαη βνεζεηηθή πιεπξηθή ηνκή.
`Φξεζηκνπνηνύκελα πιηθά
Η ζπζθεπή ζηεξέσζεο απνηειείηαη απφ δχν εμαξηήκαηα: έλαλ βξφρν ξάκκαηνο θαη κηα ζπζθεπή ζηεξέσζεο. Σν ηκήκα ξάκκαηνο ηεο ζπζθεπήο ζηεξέσζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιεμίδα UHMWPE
(πιεμίδα πνιπαηζπιελίνπ εμαηξεηηθά πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο) (IUPAC: Πνιπαηζπιέλην) πνπ πιεξνί ην πξφηππν ISO 5834-2. Η ζπζθεπή ζηεξέσζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θξάκα ηηηαλίνπ Titanium Ti6Al-4V πνπ πιεξνί ην πξφηππν ISO 5832-3
Ελδείμεηο Φξήζεο
Η ζπζθεπή ζηεξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ ηελφλησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ θαηά ηηο επεκβάζεηο νξζνπεδηθήο αλαθαηαζθεπήο, φπσο ε αλαθαηαζθεπή ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (ΠΥ)
θαη ηνπ νπίζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (ΟΥ).
Αληελδείμεηο

Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζην πιηθφ ηνπ εκθπηεχκαηνο. Όπνπ ππάξρεη ππνςία ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία πιηθνχ, πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο δνθηκέο θαη λα απνθιεηζηεί ε επαηζζεζία πξηλ
απφ ηελ εκθχηεπζε.

Αλεπαξθήο πνζφηεηα ή πνηφηεηα νζηνχ.

Παξνρή αίκαηνο θαη πξνεγνχκελεο ινηκψμεηο πνπ κπνξεί λα επηβξαδχλνπλ ηε ζεξαπεία..

Δλεξγή κφιπλζε.

πλζήθεο πνπ ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή ηελ πξνζπκία ηνπ αζζελνχο λα πεξηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
Πξνεηδνπνηήζεηο

Σα πεξηερφκελα είλαη απνζηεηξσκέλα, εθηφο εάλ ε ζπζθεπαζία είλαη αλνηρηή ή θαηεζηξακκέλε. ΜΗΝ ΑΠΟΣΔΙΡΩΝΔΣΔ ΔΚ ΝΔΟΤ Γηα εθάπαμ ρξήζε κφλν. Απνξξίςηε νπνηνδήπνηε αλνηρηφ,
αρξεζηµνπνίεην πξντφλ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο.

Δίλαη επζχλε ηνπ ρεηξνπξγνχ λα γλσξίδεη ηηο θαηάιιειεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο πξηλ απφ ηε ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο.

Γηαβάζηε φιεο απηέο ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε.

Όπσο θαη κε νπνηνδήπνηε μέλν ζψκα, ε παξαηεηακέλε επαθή απηνχ ηνπ ξάκκαηνο κε αιαηνχρα δηαιχκαηα φπσο εθείλα πνπ εληνπίδνληαη ζην ρνιεθφξν δέληξν ή ην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζρεκαηηζκφ ιίζνπ.
Πξνθπιάμεηο

Πξηλ απφ ηε ρξήζε, επηζεσξήζηε ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο γηα ηπρφλ βιάβε ή αιινίσζε. Δάλ είλαη θαηεζηξακκέλε, κελ ην ρξεζηκνπνηείηε.

Πξηλ απφ ηε ρξήζε, επηζεσξήζηε ηε ζπζθεπή γηα λα βεβαησζείηε φηη δελ έρεη ππνζηεί δεκηά. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κηα ζπζθεπή πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά.

Η ρξήζε κεηαιιηθψλ ρεηξνπξγηθψλ εκθπηεπκάησλ παξέρεη ζηνλ νξζνπεδηθφ ρεηξνχξγν έλα κέζν αθξηβνχο ζηεξέσζεο θαη βνεζάεη γεληθά ζηε δηαρείξηζε θαηαγκάησλ θαη επεκβάζεσλ
αλαθαηαζθεπψλ. Απηά ηα εκθπηεχκαηα πξννξίδνληαη σο βνεζήκαηα γηα ηε θπζηνινγηθή ζεξαπεία, αιιά δελ πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο δνκέο ηνπ ζψκαηνο ή λα θέξνπλ ην
βάξνο ηνπ ζψκαηνο παξνπζία ειιηπνχο ζεξαπείαο ησλ νζηψλ.

Βεβαησζείηε φηη ην ελδνζθνπηθφ απινθφξν γιχθαλν δελ παξαβηάδεη ηνλ κεξηαίν θινηφ. Γηαθνξεηηθά ε ζηεξέσζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ κε ηε ζπζθεπή ζηεξέσζεο ζα δηαθπβεπζεί.

Η κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα είλαη ζεκαληηθή. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηείηαη ζρεηηθά κε ην θέξσλ βάξνο
θαη ηηο ζσκαηηθέο θαηαπνλήζεηο πνπ αζθνχληαη ζηε ζπζθεπή πξηλ ηελ αζθαιή επνχισζε ησλ νζηψλ.

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αζεςία θαη ηελ απνθπγή ησλ αλαηνκηθψλ θηλδχλσλ.
Αλεπηζύκεηεο Αληηδξάζεηο
Οη επηπινθέο είλαη απηέο πνπ παξαηεξνχληαη κε νπνηαδήπνηε κέζνδν εζσηεξηθήο ζηεξέσζεο. Οη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ: δηάλνημε ηξαχκαηνο,
ζρεκαηηζκφο ιίζνπ ζην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα ή ην ρνιεθφξν δέληξν, κνιπζκέλα ηξαχκαηα, ειαθξηά νμεία θιεγκνλψδε αληίδξαζε ησλ ηζηψλ θαη παξνδηθφ ηνπηθφ εξεζηζκφ.
Οδεγίεο ρξήζεο
1. Πεξάζηε ζην ηξππάλη ηε βειφλα θεθαιήο ηξππαληνχ (BAK-7036) κε ην ελδνζθνπηθφ απινθφξν γιχθαλν ησλ 4,7 mm (BAK-7118). Μεηξήζηε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ κεξηαίνπ θαλαιηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
δηαβαζκηζκέλεο ζεκάλζεηο ηνπ γιπθάλνπ θαηά ηε ζηηγκή πνπ "δηαπεξλάηε" ην θινηφ, ή αθαηξέζηε ην γιχθαλν θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ Μεηξεηή Βάζνπο Onbutton Depth Gauge (BAK-7053).
2. Μεηξήζηε ηελ ελδναξζξηθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εγγχηεξνπ άθξνπ ηνπ θλεκηαίνπ θαλαιηνχ θαη ηνπ απψηεξνπ άθξνπ ηεο θνηχιεο. Δπίζεο, κεηξήζηε ην κήθνο ηνπ κνζρεχκαηνο.
3. Πξνζδηνξίζηε ηα εθηηκψκελα κήθε εηζαγσγήο κνζρεχκαηνο γηα ην θλεκηαίν θαλάιη θαη ηελ θνηχιε αθαηξψληαο ηελ ελδναξζξηθή απφζηαζε απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ κνζρεχκαηνο θαη δηαηξψληαο ην
ππφινηπν ζηα δχν γηα ίζε εηζαγσγή κεηαμχ θλήκεο θαη κεξνχ.
4. Δπηιέμηε ηε ζπζθεπή ζηεξέσζεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο αθαηξψληαο ην εθηηκψκελν κήθνο εηζαγσγήο κνζρεχκαηνο γηα ηελ θνηχιε απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ κεξηαίνπ θαλαιηνχ.
Βήκαηα

Σύληκεζε

Παξάδεηγκα

FCL

43 mm

Μεηξήζηε ην κήθνο ηνπ κνζρεχκαηνο

GL

50 mm

Μεηξήζηε ηελ ελδναξζξηθή απφζηαζε

IAD

20 mm

Τπνινγηζκέλν εθηηκψκελν κήθνο εηζαγσγήο κεξηαίνπ κνζρεχκαηνο (GL - IAD) / 2
FGIe
Τπνινγίζηε ην κήθνο ηνπ βξφρνπ
CLL
FCL – FGI (43-15=)
Γελ ππάξρεη βξφρνο 28 mm, επνκέλσο ρξεζηκνπνηείζηε ζπζθεπή ζηεξέσζεο 25 mm ή 30 mm (25 <28 <30).

15 mm

Μεηξήζηε ην ζπλνιηθφ κήθνο κεξηαίνπ θαλαιηνχ

Υπνινγηζκόο

28 mm

Τπνινγίζηε ηα πξαγκαηηθά κήθε εηζαγσγήο κνζρεχκαηνο θαη ην βάζνο ηεο θνηχιεο πξηλ απφ ηε δηάηξεζε ηεο θνηχιεο
Βήκαηα
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κηθξφηεξε ζπζθεπή ζηεξέσζεο
Τπνινγίζηε ην πξαγκαηηθφ κεξηαίν κήθνο εηζαγσγήο FCL-EBCL = FGI (43-25 = 18)
Τπνινγίζηε ην βάζνο ηεο θνηχιεο FGIa 6mm (18 6 = 24)
Τπνινγίζηε ηελ εηζαγσγή ηνπ θλεκηαίνπ κνζρεχκαηνο
GL-(IAD+FGIa)
[50-(20+18)]=12
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε καθξχηεξε ζπζθεπή ζηεξέσζεο
Τπνινγίζηε ην πξαγκαηηθφ κήθνο εηζαγσγήο ηνπ κεξηαίνπ κνζρεχκαηνο
FCL-EBCL=FGI
43-30/13
Τπνινγηζκέλν βάζνο θνηχιεο FGIa+6mm (13+6=19)
Τπνινγίζηε ηελ εηζαγσγή ηνπ θλεκηαίνπ κνζρεχκαηνο
GL-(IAD+FGIa)
{50-(20+13)]=17

Σύληκεζε
EBCL
FGIa
FSD
TGI

25 mm
18 mm
24 mm
12 mm

Παξάδεηγκα

EBCL
FGIa

30 mm
13 mm

FSD
TGI

19 mm
17 mm

Υπνινγηζκόο

8.

πζθεπή ηεξέσζεο Onbutton CL Fixation Device: Σν ξάκκα ζηελ εμσηεξηθή νπή ηεο ζπζθεπήο Onbutton CL Fixation Device ιεηηνπξγεί σο αξρηθφ ξάκκα θαη πεξλάεη ηελ θαηαζθεπή πζθεπήο Onbutton
CL Device /κνζρεχκαηνο. Σν επφκελν ξάκκα ζηελ αληίζεηε εμσηεξηθή νπή ηεο ζπζθεπήο ζηεξέσζεο Onbutton CL πεξηζηξέθεη ηε ζπζθεπή ζηεξέσζεο Onbutton CL θαζψο εμέξρεηαη απφ ηνλ
πξνζζηνπιάγην κεξηαίν θινηφ. Καη ηα δχν ξάκκαηα πεξλνχλ δηακέζνπ ηνπ καηηνχ ηεο βειφλαο (passing pin) (ΒΑΚ-7037).
9.
Η βειφλα ηνπ κνζρεχκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηέιεπζε, δηαπεξλψληαο ηνπο εγγχηεξνπο ηεηξαθέθαινπο θαη ην δέξκα. Σν αξρηθφ ξάκκα ηξαβηέηαη πξψην, πξνσζψληαο ηελ θαηαζθεπή
ζπζθεπήο/κνζρεχκαηνο ζην κεξηαίν θαλάιη. Καζψο ε δεχηεξε απνκαθξπζκέλε γξακκή ζήκαλζεο ζην κφζρεπκα θηάλεη ζην εζσηεξηθφ κεξηαίν ηξήκα, ην επφκελν ξάκκα ηξαβηέηαη, πεξηζηξέθν ληαο ηε
ζπζθεπή ζηεξέσζεο ακέζσο εμσηεξηθψο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ.
10. Η ηάλπζε ηε θλεκηαίαο πιεπξάο αλαγθάδεη ην κφζρεπκα λα ππνρσξήζεη θαηά 6 mm, αζθαιίδνληαο ην ζηε ζέζε ηνπ. Η αθηηλνγξαθία ή ε θζνξηνζθφπεζε ζα επηβεβαηψζνπλ ηε ζέζε ηεο ζπζθεπήο
ζηεξέσζεο ζηνλ πξνζζηνπιάγην κεξηαίν θινηφ.
Αλαηξέμηε ζηελ Αλαθαηαζθεπή ΠΥ ηεο BIOTEK κε ηνλ νδεγφ ONLoc Drill Guide θαη ην χζηεκα ηεξέσζεο Onbutton CL Fixation System γηα πην ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο.
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Σηεηξόηεηα
Σα εκθπηεχκαηα κε θνπκπί ζηεξέσζεο κε βξφρν Onbutton CL ηεο BIOTEK παξέρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη απνζηεηξψλνληαη κε αέξην νμείδην αηζπιελίνπ (ETO). Μφλν γηα εθάπαμ ρξήζε. Μελ απνζηεηξψλεηε εθ
λένπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
Απεηθόληζε Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ (Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία)
Σα εκθπηεχκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ κε ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, δειαδή Σηηάλην Ti-6Al-4V (ISO 5832-3) Ή πνιπαηζέλην (ISO 5834-2) είλαη αζθαιή ή «ζπκβαηά γηα καγλεηηθή» ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε Μαγλεηηθέο Σνκνγξαθίεο.
Απόξξηςε
Μεηά ηε ρξήζε, απηφ ην βνήζεκα ελδέρεηαη λα απνηειεί δπλεηηθφ βηνινγηθφ θίλδπλν θαη ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα ρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απνδεθηή ηαηξηθή πξαθηηθή θαη ηηο
ηζρχνπζεο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο.
Εγγύεζε
Απηφ ην πξντφλ είλαη εγγπεκέλα απαιιαγκέλν απφ ειαηηψκαηα πιηθνχ θαη θαηαζθεπήο.
Τεθκεξίσζε: Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αληρλεπζηκφηεηα ηνπ εκθπηεχκαηνο αλά πάζα ζηηγκή, επηζπλάςηε/αλαθέξεηε ηηο πιεξνθνξίεο (αξηζκφο παξηίδαο, θ.ιπ.) πνπ δίλνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ζην
ηζηνξηθφ αζζελείαο ηνπ αζζελνχο.
Γηα Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο
Δάλ ρξεηάδεζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην πξντφλ, παξαθαινχκε επηζθεθζείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.biotekortho.com ή επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ
ηεο BIOTEK ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. ε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε εξσηεκάησλ, παξαθαινχκε λα ηα ζέζεηε εηο γλψζηλ ηνπ αθφινπζνπ νξγαληζκνχ. Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα είλαη ηδηνθηεζία ηεο
BIOTEK ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Μνλάδα Παξαγσγήο: Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK), Kadi-Kalol Highway, Mehsana Dist.

Υπόμνημα Σςμβόλων

Παπαγωγόρ

Ημεπομηνία Παπαγωγήρ

2
Μην Επανασπηζιμοποιείηε

Αποζηειπώθηκε σπηζιμοποιώνηαρ Αέπιο Οξείδιο ηος Αιθςλενίος

Πποζοσή

Δπξσπατθή πκκφξθσζε

Σςμβοςλεςηείηε ηιρ Οδηγίερ Χπήζηρ

Απιθμόρ Καηαλόγος

Εξοςζιοδοηημένορ Ανηιππόζωπορ ζηην Εςπωπαϊκή Κοινόηηηα

Μην σπηζιμοποιείηε αν η ζςζκεςαζία είναι καηεζηπαμμένη

Κωδικός Παρτίδας

Χπηζιμοποιήζηε έωρ

Μόνο με ιαηπική ζςνηαγή
Μην αποζηειπώνεηε
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