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A. OPIS PRIPOMOČKA
Sistem za mešanje in dovajanje Arthrex je sestavljen iz batne brizge s premičnim batom in
pokrovčkom za lažje mešanje in dovajanje; lahko vključuje ravne in ukrivljene (tuohy) dovodne igle;
parno tesnilo za dovodne igle; konektorje po Luerju; vodilne zatiče; povrtala; dovodne brizge; in lijak
za lažjo polnjenje brizge. Sistem bo na voljo z nastavkom brizge s prostornino 3 ml ali 14 ml, na voljo
pa je prazen ali napolnjen z materiali za alograft ali avtograft ali s sintetičnimi kostnimi graftnimi
materiali.

B. INDIKACIJE
Sistem za mešanje in dovajanje Arthrex je indiciran za dovajanje alografta, avtografta ali sintetičnih
materialov za kostni graft na vsa ortopedska kirurška mesta. Poleg tega je zasnovan tako, da olajša
predhodno mešanje materialov za alograft, avtograft ali sintetični kostni graft z intravenoznimi
tekočinami, krvjo, plazmo, s trombociti bogato plazmo, kostnim mozgom ali drugimi specifičnimi
sestavinami krvi, kot je zahtevano za klinično uporabo.

C. KONTRAINDIKACIJE
1. Nezadostna količina ali kakovost kosti.
2. Slaba prekrvavitev in predhodne okužbe, ki lahko zakasnijo celjenje.
3. Občutljivost na tujke. Pri sumu na občutljivost na material je treba izvesti ustrezne teste in pred
vsaditvijo izločiti občutljivost.
4. Kakršne koli aktivne okužbe ali slaba prekrvavitev.
5. Stanja, ki lahko omejijo bolnikovo sposobnost ali pripravljenost omejiti aktivnosti ali upoštevati
navodila v obdobju celjenja.
6. Uporaba pripomočka morda ni primerna pri bolnikih z nezadostno količino kosti ali nezrelim
okostjem. Pred ortopedskim posegom pri bolniku z nezrelim okostjem mora zdravnik skrbno oceniti
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kakovost kosti. Uporaba tega pripomočka in vstavitev kovinskih delov ali vsadkov ne sme
premostiti, motiti ali prekiniti rastne ploščice.
7. Uporabljajte samo za indicirane posege.

D. NEŽELENI UČINKI
1. Alergije in druge reakcije na materiale, iz katerih je izdelan pripomoček.
2. Reakcije na tujke.

E. OPOZORILA
1. Pozor: Zvezni zakon ZDA določa, da je dovoljeno ta pripomoček prodati le zdravniku ali po
naročilu zdravnika.
2. Posegi, opravljeni s temi pripomočki, se lahko izvajajo pri splošni populaciji.
3. Klinične koristi, povezane z uporabo teh pripomočkov, odtehtajo znana klinična tveganja.
4. S klinično uporabo teh pripomočkov ni povezano nobeno nesprejemljivo preostalo tveganje ali
negotovost.
5. Ta pripomoček je indiciran za uporabo s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev.
6. Za uspešno uporabo tega pripomočka so pomembni postopki pred in med operacijo, vključno s
poznavanjem kirurških tehnik in pravilno izbiro in namestitvijo pripomočka.
7. Tega pripomočka ne sterilizirajte ponovno.
8. Tega pripomočka ne uporabite ponovno.
9. Pripomočka z oznako Enkratna uporaba ni nikoli dovoljeno ponovno uporabiti. Ponovna uporaba
lahko pomeni tveganja za zdravje in/ali varnost za bolnika, ki lahko med drugim vključujejo
navzkrižne okužbe, zlom z delci, ki jih ne bo možno odstraniti, okvarjeno mehansko delovanje
zaradi obrabe, zmanjšano delovanje ali nedelovanje ter nezmožnost zagotoviti pravilno očiščen ali
steriliziran pripomoček.
10. Biološko nevarne odpadke, kot so eksplantirani pripomočki, igle in kontaminirana kirurška oprema,
je treba varno odstraniti skladno s pravilnikom ustanove.
11. O resnih incidentih je treba poročati podjetju Arthrex Inc. ali lokalnemu zastopniku ter
zdravstvenemu organu, kjer je prišlo do incidenta.

DFU-0187-2r0_fmt_sl-SI
Stran 2 od 4

F. PREVIDNOSTNI UKREPI
1. Kirurgom se svetuje, da pred izvedbo kirurškega posega pregledajo kirurške tehnike, specifične za
izdelek. Družba Arthrex podrobno razlaga kirurške tehnike v tiskovinah, na video-posnetkih in v
elektronski obliki. Na spletni strani Arthrex so na voljo podrobne informacije in prikaz kirurških
tehnik. Za prikaz na kraju samem se povežite s predstavnikom družbe Arthrex.

G. PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE
1. Pripomočke Arthrex sprejmite samo, če tovarniško pakiranje in označevanje nista poškodovana.
2. Če je bilo pakiranje odprto ali spremenjeno, se obrnite na službo za stranke.
3. Vse simbole, ki so navedeni na nalepki, najdete na naši spletni strani
www.arthrex.com/symbolsglossary, skupaj z nazivom, opisom in oznako standarda.

H. STERILIZACIJA
Ta pripomoček je dobavljen sterilen. Za več informacij glejte nalepko na pakiranju. Tega pripomočka ni
nikoli dovoljeno ponovno sterilizirati.
Nekateri instrumenti Arthrex, ki se bodo morda uporabljali med postopkom, niso dobavljeni sterilni
in jih je treba pred uporabo ali ponovno uporabo ustrezno očistiti in sterilizirati. Za specifične
informacije glejte DFU-0023-XX in ANSI/AAMI ST79.

I. SPECIFIKACIJE MATERIALA
Za materiale glejte nalepko na pakiranju.
Igla: Kirurško nerjaveče jeklo, nastavek po Luerju iz akrilonitril butadien stirena (ABS)
Brizga prostornine 3 ml ali 14 ml: poliamid, polibutilen tereftalat (PBT), etilen-propilen-dien
monomer (EDPM), polipropilen (PP)
Pokrovček: PBT
Konektorji po Luerju: ABS
Tesnilo: kirurško nerjaveče jeklo, nastavek po Luerju iz akrilonitril butadien stirena (ABS)
Lijak: polipropilen
Dovodna brizga: ABS, osrednji del iz polikarbonata, silikon
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Vodilna igla: kirurško nerjaveče jeklo.
Povrtalo: kirurško nerjaveče jeklo, ABS, kirurški Nitinol

J. POGOJI SHRANJEVANJA
Sterilne pripomočke je treba shranjevati v originalni, neodprti ovojnini, zaščiteno pred vlago; po poteku
datuma uporabnosti jih ni dovoljeno uporabljati.
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81249 München, Nemčija
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