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EasyHip Cementless Cup 
 0426  Implanty 

Panewka, otwór sektorowy, TPS + CaP 
E23.1.00.0000 E23.1.00.0004 E23.1.00.0008 E23.1.00.0012 

M47, M40, 
M6 

E23.1.00.0001 E23.1.00.0005 E23.1.00.0009 E23.1.00.0013 
E23.1.00.0002 E23.1.00.0006 E23.1.00.0010 E23.1.00.0014 
E23.1.00.0003 E23.1.00.0007 E23.1.00.0011 E23.1.00.0015 

Panewka, otwór sektorowy, TPS 
E23.1.00.0020 E23.1.00.0024 E23.1.00.0028 E23.1.00.0032 

M47, M40 E23.1.00.0021 E23.1.00.0025 E23.1.00.0029 E23.1.00.0033 
E23.1.00.0022 E23.1.00.0026 E23.1.00.0030 E23.1.00.0034 
E23.1.00.0023 E23.1.00.0027 E23.1.00.0031 E23.1.00.0035 

Panewka, wielootworowa, TPS + CaP 
E23.1.00.0044 E23.1.00.0048 E23.1.00.0052 E23.1.00.0056 

M47, M40, 
M6 

E23.1.00.0045 E23.1.00.0049 E23.1.00.0053 E23.1.00.0057 
E23.1.00.0046 E23.1.00.0050 E23.1.00.0054 E23.1.00.0058 
E23.1.00.0047 E23.1.00.0051 E23.1.00.0055 E23.1.00.0059 

Panewka, wielootworowa, TPS 
E23.1.00.0074 E23.1.00.0078 E23.1.00.0082 E23.1.00.0086 

M47, M40 E23.1.00.0075 E23.1.00.0079 E23.1.00.0083 E23.1.00.0087 
E23.1.00.0076 E23.1.00.0080 E23.1.00.0084 E23.1.00.0088 
E23.1.00.0077 E23.1.00.0081 E23.1.00.0085 E23.1.00.0089 

Wkładka ceramiczna 
E23.1.00.0100 E23.1.00.0102 E23.1.00.0104 E23.1.00.0106 M43 E23.1.00.0101 E23.1.00.0103 E23.1.00.0105 - 

Wkładka, neutralna 
E23.1.00.0110 E23.1.00.0112 E23.1.00.0115 - M48 E23.1.00.0111 E23.1.00.0113 - - 

Wkładka, kołnierzowa 5 mm 
E23.1.00.0120 E23.1.00.0122 E23.1.00.0125 - M48 E23.1.00.0121 E23.1.00.0123 - - 
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EasyHip Cementless Cup 
 0426  Implanty 

Wkład, lateralizowany, +4 mm offsetu 
E23.1.00.0130 E23.1.00.0132 E23.1.00.0135 - M48 E23.1.00.0131 E23.1.00.0133 - - 

Wkładka, lateralizowana, kołnierzowa, +4 mm offsetu 
E23.1.00.0140 E23.1.00.0142 E23.1.00.0145  - M48 E23.1.00.0141 E23.1.00.0143 - - 

Wkładka, lateralizowana, +8 mm offsetu, 20° inklinacji 
E23.1.00.0150 E23.1.00.0152 E23.1.00.0155 - M48 E23.1.00.0151 E23.1.00.0153 - - 

Wkładka, lateralizowana, +4 mm offsetu, 10° inklinacji 
E23.1.00.0160 E23.1.00.0162 E23.1.00.0165 - M48 E23.1.00.0161 E23.1.00.0163 - - 

Wkładka, neutralna 
E23.1.00.0170 E23.1.00.0173 E23.1.01.0171 E23.1.01.0175 

M49 E23.1.00.0171 E23.1.00.0175 E23.1.01.0172 - 
E23.1.00.0172 E23.1.01.0170 E23.1.01.0173 - 

Wkładka, kołnierzowa 5 mm 
E23.1.00.0180 E23.1.00.0182 E23.1.00.0185 - M49 E23.1.00.0181 E23.1.00.0183 - - 

Wkładka, lateralizowana, +4 mm offsetu 
E23.1.00.0190 E23.1.00.0192 E23.1.00.0195 - M49 E23.1.00.0191 E23.1.00.0193 - - 

Wkładka, lateralizowana, kołnierzowa, +4 mm offsetu 
E23.1.00.0200 E23.1.00.0202 E23.1.00.0205 - M49 E23.1.00.0201 E23.1.00.0203 - - 

Wkładka, lateralizowana, +8 mm offsetu, 20° inklinacji 
E23.1.00.0210 E23.1.00.0212 E23.1.00.0215 - M49 E23.1.00.0211 E23.1.00.0213 - - 

Wkładka, lateralizowana, +4 mm offsetu, 10° inklinacji 
E23.1.00.0220 E23.1.00.0222 E23.1.00.0225 - M49 E23.1.00.0221 E23.1.00.0223 - - 

Adapter panewki/wkładka, neutralna 
E23.1.00.0301 E23.1.00.0302 E23.1.00.0303 E23.1.00.0304 M47 

Adapter panewki/wkładka, offset +4 mm 
E23.1.00.0310 E23.1.00.0312 E23.1.00.0314 - M47 E23.1.00.0311 E23.1.00.0313 - - 

Adapter panewki/wkładka, offset +4 mm, inklinacja 10° 
E23.1.00.0320 E23.1.00.0322 E23.1.00.0324 - M47 E23.1.00.0321 E23.1.00.0323 - - 

Adapter panewka/wkładka, offset +8 mm, inklinacja 20° 
E23.1.00.0330 E23.1.00.0331 E23.1.00.0332 E23.1.00.0333 M47 

Adapter panewka/wkładka, offset +12 mm, inklinacja 20° 
E23.1.00.0334 E23.1.01.0334 - - M47 

Śruby kostne do czaszy metalowej 
E23.1.00.0400 E23.1.00.0402 E23.1.00.0404 - M47 E23.1.00.0401 E23.1.00.0403 E23.1.00.0405 - 

Zapasowa śruba mocująca do adaptera panewki 
E23.1.00.0350 - - - M47 

Zapasowa śruba biegunowa 
E23.1.00.0351 E23.1.01.0351 - - M47 
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Wskazówka: Instrumenty są oznaczone znakiem CE0482 przez MedCert Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die 
Medizin GmbH. 

 

 

EasyHip Cementless Cup 
 0482  Instrumenty 

Skrzynki z instrumentami, kompletne 
E23.2.00.0000 E23.2.00.0100 E23.2.00.0200 E23.2.00.0300 - E16.2.00.0110 E16.2.00.0111 - - 

Skrzynki z instrumentami, puste 
E23.2.00.0001 E23.2.00.0101 E23.2.00.0201 E23.2.00.0301 M10, M36 E16.2.00.0001 E16.2.00.0112 - - 

Prowadnica 
E14.2.00.0108 - - - M17, M15, 

M12 
Rękojeść pobijaka, prosta 

E23.2.00.0004 - - - M15, M17 
Śrubokręt sześciokątny, giętki 

E23.2.00.0005 - - - M14, M15, 
M10, M37 

Pudełko sterylizacyjne 
E31.2.00.0170 - - - M36 

Pinceta do wprowadzania 
E14.2.00.0101 - - - M12 

Podkładki ssące 
E23.2.00.0010 - - - M45 

Prowadnica wiertła 
E23.2.00.0011 - - - M12, M13 

Pozycjoner wkładki 
E23.2.00.0013 - - - M15 

Śrubokręt sześciokątny, prosty 
E23.2.00.0014 - - - M42, M10, 

M37 
Rękojeść uniwersalna 

E23.2.00.0015 - - - M15, M37 
Głowy napędowe 

E23.2.00.0016 E23.2.00.0017 E23.2.00.0018 E23.2.00.0019 M23 
Pobijak do panewki ostatecznej 

E23.2.00.0021 - - - M23 
Panewki próbne 

E23.2.00.0050 E23.2.00.0055 E23.2.00.0060 E23.2.00.0065 

M15 
E23.2.00.0051 E23.2.00.0056 E23.2.00.0061 E23.2.00.0066 
E23.2.00.0052 E23.2.00.0057 E23.2.00.0062 E23.2.00.0067 
E23.2.00.0053 E23.2.00.0058 E23.2.00.0063 E23.2.00.0068 
E23.2.00.0054 E23.2.00.0059 E23.2.00.0064 E23.2.00.0069 

Wkłady próbne 
E23.2.00.0070 E23.2.00.0073 E23.2.00.0075 E23.2.00.0077 

M8 E23.2.00.0071 E23.2.00.0074 E23.2.00.0076 E23.2.00.0078 
E23.2.00.0072 - - - 

Pobijak do adaptera panewki/wkładki 
E23.2.00.0102 - - - M17, M15, 

M37 
Pręt ogranicznika momentu obrotowego 

E23.2.00.0103 - - - M15 
Wybijak do adaptera panewki/wkładki 
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EasyHip Cementless Cup 
 0482  Instrumenty 

E23.2.00.0104 - - - M11, M15 
Próbny adapter panewka/wkładka 

E23.2.00.0110 E23.2.00.0115 E23.2.00.0120 E23.2.00.0125 

M8 E23.2.00.0111 E23.2.00.0116 E23.2.00.0121 E23.2.00.0126 
E23.2.00.0112 E23.2.00.0117 E23.2.00.0122 E23.2.00.0127 
E23.2.00.0114 E23.2.00.0119 E23.2.00.0123  

Wybijak do wkładek ceramicznych 
E23.2.00.0130 - - - M15, M37 

Plastikowe głowy próbne 
E23.2.00.0302 E23.2.00.0306 E23.2.00.0310 E23.2.00.0314 

M8 E23.2.00.0303 E23.2.00.0307 E23.2.00.0311 E23.2.00.0315 
E23.2.00.0304 E23.2.00.0308 E23.2.00.0312 E23.2.00.0316 
E23.2.00.0305 E23.2.00.0309 E23.2.00.0313 E23.2.00.0317 

Szablon RTG 
E23.2.00.0350 E23.2.00.0351 - - M24 

 

 

EasyHip Cementless Cup 

 Instrumenty - produkty dystrybucyjne 

Trzonek wiertła, giętki* 
15-8380/01B 15-8380/01D - - - 

Trzonek wiertła, prosty* 
15-8380/02B 15-8380/02D - - - 

Zatyczki wiertła* 
15-8381/02 15-8383/02 15-8385/02 - - 15-8382/02 15-8384/02 - - 

Głębokościomierz zakrzywiony* 
183-138/36 - - - - 

Pobijak do panewki offsetowej* 
183-151/00 - - - - 

Uchwyt T z ogranicznikiem momentu obrotowego 
183-167/01 - - - - 

Głowy pobijaka do panewek* 
131-170/38 131-170/60 131-170/41 131-170/63 

- 

131-170/40 131-170/62 131-170/43 131-170/65 
131-170/42 131-170/64 131-170/45 131-170/67 
131-170/44 131-170/66 131-170/47 131-170/69 
131-170/46 131-170/68 131-170/49 131-170/71 
131-170/48 131-170/70 131-170/51 131-170/73 
131-170/50 131-170/72 131-170/53 131-170/75 
131-170/52 131-170/74 131-170/55 131-170/77 
131-170/54 131-170/76 131-170/57 131-170/79 
131-170/56 131-170/78 131-170/59 131-170/81 
131-170/58 131-170/80 131-170/61 - 

Trzonek z rękojeścią do głów pobijaka do panewek* 
131-171B 131-171D - - - 

Rękojeść* 
131-171/01 - - - - 

*Należy zapoznać się z informacjami o produkcie (np. instrukcją użycia), dostarczonymi przez odpowiedniego producenta.  
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Legenda materiałów 

 

M6 Pokrycie galwaniczne z fosforanu wapnia, CaP, ASTM F-1609 

M8 Polifenylosulfon, PPSU 

M10 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10, DIN EN 10088-1 

M11 Stal nierdzewna, X8CrNiS 18-9, DIN EN 10088-1 

M12 Stal nierdzewna, X20Cr13, DIN EN 10088-1 

M13 Stal nierdzewna, X10CrNi 18-8, DIN EN 10270-3 

M14 Stal nierdzewna, X90CrMoV18, DIN EN 10088-3 

M15 Stal nierdzewna, X5CrNiCuNb 16-4 / X5CrNiCuNb 17-4, ISO 7153-1 

M17 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2, DIN EN 10088-3 

M23 Homopolimer polipropylenu, PP-H, DIN EN 15860, ASTM D4101 

M24 Polichlorek winylu, PCV 
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M36 Elastomer termoplastyczny, TPE 

M37 Guma silikonowa, FDA§ 177.2600 

M40 Powłoka z czystego tytanu, CPTi, ASTM F1580-01 

M42 Stal nierdzewna, X105CrMo17, DIN EN 10088-3; EN 10278 

M43 Wzmocniony tlenkiem cyrkonu tlenek glinu (ZTA), ISO 6474-2 

M45 Guma silikonowa 

M47 Stop tytanu i aluminium, TiAl6V4, DIN EN ISO 5832-3 

M48 Wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej, UHMWPE, ISO 5834-1/2 / ASTM F-648 

M49 
Wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej, UHMWPE, z witaminą E, ISO 5834-1/2 / ASTM F-648 / ASTM F-
2695 
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Legenda symboli na etykietach i objaśnienie 

 
 
 Producent 

 

Uwaga: Przestrzegać dołączonej instrukcji użycia 

 

Zapoznać się z instrukcją użycia 

 

Nie stosować ponownie 

 

Wysterylizowano promieniowaniem 

 

Wysterylizowano tlenkiem etylenu 

 
Sterylizacja parowa 

Ilość Liczba jednostek w opakowaniu 

 
Produkt niesterylny 

 
Chronić przed nasłonecznieniem 

 

Numer artykułu 

 

Numer seryjny 

 

Kod serii 
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Wyrób medyczny 

 

Numer zamówienia 

 

Materiał 

 

Data produkcji (RRRR-MM-DD) 

 

Termin ważności (RRRR-MM-DD) 

 

Delikatne, zachować ostrożność 

 

Chronić przed wilgocią 

 

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone 

0426 

0482 

Produkt spełnia obowiązujące wymagania, które są uregulowane w prawodawstwie 
harmonizacyjnym UE w zakresie umieszczania oznakowania CE. 
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1. Informacje ogólne 
Należy uważnie przeczytać niniejszy dokument przed rozpoczęciem używania systemu i zachować go 
do późniejszej konsultacji! 
Niniejszy dokument nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych do wyboru i zastosowania systemu. 
W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej obsługi należy zapoznać się z innymi instrukcjami 
związanymi z produktem, takimi jak technika operacyjna powiązana z systemem, instrukcje pakowania 
i czyszczenia oraz oznakowanie produktu na opakowaniu. 

2. Grupa użytkowników 
Użytkownikami niniejszego systemu są doświadczeni i przeszkoleni chirurdzy, pielęgniarki operacyjne 
oraz personel centralnej sterylizatorni. 

3. Grupa pacjentów 
Grupę pacjentów dla naszego wyrobu medycznego stanowią pacjenci dorośli w znieczuleniu ogólnym, 
każdego pochodzenia etnicznego i każdej płci, u których występuje jedno lub więcej opisanych 
wskazań do stosowania i których nie uznaje się za niekwalifikujących się na podstawie wymienionych 
przeciwwskazań. 

4. Opis systemu 
System składa się z komponentów implantu i instrumentów zgodnie z opisem na liście numerów 
katalogowych (REF). 
Komponenty implantu są przeznaczone do wszczepienia w staw biodrowy. System obejmuje 
komponent panewkowy implantu do alloplastyki stawu biodrowego i można go stosować w połączeniu 
z głowami kości udowej i trzpieniami kości udowej GO Implants w całkowitej alloplastyce stawu 
biodrowego. 

5. Przeznaczenie 
Nieaktywna, wszczepialna inwazyjnie chirurgicznie panewka EasyHip Cementless Cup firmy GO 
German Orthopedic Implants GmbH jest przeznaczona do długoterminowej wymiany panewkowej 
części stawowej chorej i/lub uszkodzonej panewki. Panewka EasyHip Cementless Cup stanowi 
całkowitą wymianę stawu biodrowego w przypadku połączenia z głową protezy i trzpieniem protezy. 
Panewkę EasyHip Cementless Cup można stosować u pacjentów dorosłych w znieczuleniu ogólnym, 
każdego pochodzenia etnicznego i każdej płci. Czasze metalowe panewki EasyHip Cementless Cup 
wszczepia się bez cementu. Implanty mogą być używane i operowane tylko w aseptycznym 
środowisku medycznym przez osoby, które posiadają wymagane wykształcenie, wiedzę 
i doświadczenie w dziedzinie ortopedii i chirurgii. Implanty są dostarczane w stanie sterylnym, 
indywidualnie zapakowane jako produkty do jednorazowego użycia. 

6. Wskazania do stosowania 
– rozległe pierwotne i wtórne zniszczenie stawu w stopniu ograniczającym wydajność 

czynnościową aparatu ruchu 
– ciężki stan patologiczny wpływający na artykulację spowodowany przez zwyrodnieniowe 

i reumatoidalne zapalenie stawów 
– złamanie stawu lub martwica kości 
– stany pooperacyjne po uprzednich operacjach z użyciem lub bez użycia protezy 
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7. Przeciwwskazania 
– trwający proces zapalny w okolicy okołostawowej 
– poważne ubytki kostne, uniemożliwiające pierwotną stabilizację protezy 
– zmiany zwyrodnieniowe w przebiegu choroby neurologicznej pacjenta 
– poważna niestabilność w obszarze więzadeł, której nie można naprawić 
– przewidywalne przyczyny zmęczenia wszczepionego stawu z powodu otyłości lub nadmiernej 

aktywności fizycznej 
– ciężka osteoporoza 
– nowotwór kości w obszarze zakotwiczenia implantu 
– nadużywanie alkoholu i narkotyków 
– brak współpracy ze strony pacjenta 
– zakażenia ostre i przewlekłe, miejscowe i ogólnoustrojowe, jeśli mogą negatywnie wpływać na 

powodzenie implantacji 
– alergie na materiały (implantu) 
– niewystarczająca/nieodpowiednia masa lub jakość kości, uniemożliwiająca stabilne 

zakotwiczenie protezy 

8. Możliwe zagrożenia i działania niepożądane 
– krwiaki w okolicy operowanego miejsca 
– późne wystąpienie ostrych zakażeń w okolicy operowanego miejsca 
– chwilowe lub trwałe zmiany czynnościowe nerwów operowanego obszaru anatomicznego 
– zakrzepica żylna, zatorowość płucna, niewydolność serca 
– zmiana położenia i/lub poluzowanie protezy 
– zwichnięcie stawu 
– skrócenie lub wydłużenie operowanej kończyny 
– patologiczne złamanie kości spowodowane zmianami obciążenia 
– reakcje alergiczne lub metaloza w obszarze obwodowym implantu 
– skostnienie okołostawowe 

9. Korzyść kliniczna 
Korzyść kliniczna systemu jest zdefiniowana w następujący sposób: 

– wskaźnik przeżycia odpowiadający aktualnemu stanowi rozwoju dziedziny w przypadku 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem 

– wskaźnik powikłań odpowiadający aktualnemu stanowi rozwoju dziedziny 
– poprawa jakości życia 

10. Materiały implantów 
– Stop tytanu i aluminium (TiAl6V4) zgodnie z normą ISO 5832-3 
– Powłoka z czystego tytanu (CpTi) zgodnie z normą ASTM F-1580 
– Powłoka z fosforanu wapnia zgodnie z normą ASTM F-1609 
– Wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej 

(UHMWPE) zgodnie z normą ISO 5834-1/2 i ASTM F-648 
–  Wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej 

(UHMWPE) z witaminą E (E-DUR) zgodnie z normą ISO 5834-1/2, ASTM F-648 i ASTM F-
2695 

– Wzmocniony tlenkiem cyrkonu tlenek glinu (ZTA) zgodnie z normą ISO 6474-2 
 
Należy zapoznać się z listą numerów katalogowych w niniejszym dokumencie, odpowiednią techniką 
operacyjną powiązaną z systemem oraz identyfikacją na opakowaniu w celu uzyskania dalszych 
informacji o materiałach implantów. 
Więcej informacji na temat składu materiałowego można uzyskać na życzenie od producenta. 

11. Materiały instrumentów 
Należy zapoznać się z listą numerów katalogowych w niniejszym dokumencie i odpowiednią techniką 
operacyjną powiązaną z systemem oraz identyfikacją na opakowaniu w celu uzyskania dalszych 
informacji o materiałach instrumentów inwazyjnych. 
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Więcej informacji na temat składu materiałowego można uzyskać na życzenie od producenta. 

12. Wybór implantu, dopuszczalne połączenia 
W celu uzyskania ostatecznych informacji identyfikacyjnych dotyczących produktu, takich jak 
kompatybilność systemu, numer artykułu i termin ważności, należy zapoznać się z identyfikacją na 
implancie i/lub opakowaniu. 
Należy również zapoznać się z poniższymi rozdziałami niniejszego dokumentu i odpowiednią techniką 
operacyjną związaną z systemem w celu uzyskania dalszych informacji na temat wyboru implantu 
i dopuszczalnych połączeń oraz na temat przydziału i obsługi instrumentów, które należy stosować 
podczas implantacji. 
Połączenia z implantami innych producentów i/lub połączenia z implantami GO Implants, które 
odbiegają od danych technicznych podanych w technice operacyjnej, nie zostały przetestowane i nie 
są dopuszczone. W zależności od odpowiedniej dla danego pacjenta alloplastyki stawu biodrowego 
można łączyć poszczególne komponenty systemu biodrowego GO Implants z panewką EasyHip 
Cementless Cup. 

13. Dopuszczalne materiały do artykulacji trybologicznych 
implantów 

Komponenty implantu systemu tworzą artykulacje trybologiczne tylko w przypadku połączenia z innymi 
implantami GO Implants, np. głowami protezy. 

 
W przypadku łączenia z innymi implantami GO Implants możliwe są następujące artykulacje 
trybologiczne: 

– stop CoCrMo / UHMWPE 
– ceramika kompozytowa / UHMWPE 
– ceramika kompozytowa / ceramika kompozytowa 

Wkłady BIOLOX®delta stosować wyłącznie z głowami kości udowej BIOLOX®delta. Nie jest 
dozwolone łączenie z inną głową kości udowej lub z głową ceramiczną innych producentów (np. 
komponenty ELECplus). 

14. Zakres ruchomości implantów 
Niniejszy implant stawu biodrowego jest przeznaczony do alloplastyki stawu biodrowego, zakres 
ruchomości implantu został poddany ocenie i spełnia odpowiednie normy międzynarodowe. 

15. Średnice implantów 
Więcej informacji o średnicach implantów można znaleźć w odpowiedniej technice operacyjnej 
powiązanej z systemem. 

16. Zakotwiczenie implantu 
Panewkę EasyHip Cementless Cup wszczepia się bez cementu. 

17. Okres użytkowania implantu 
Okres użytkowania naszych implantów jest zasadniczo ograniczony i zależy od indywidualnych 
czynników, takich jak np. masa ciała i poziom aktywności pacjenta, a także od jakości i fachowości 
implantacji. Na podstawie tych indywidualnych czynników wpływających firma GO German Orthopedic 
Implants GmbH definiuje całkowity średni okres użytkowania implantu w oparciu o jego wskaźnik 
przeżycia (tzn. odsetek działających implantów po pewnym okresie czasu od momentu wszczepienia). 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań wskaźnik przeżycia naszych implantów odpowiada 
ogólnemu aktualnemu stanowi rozwoju w momencie zatwierdzenia implantów. 
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18. Przygotowanie do ponownego użycia/ponowne użycie 
Implanty są dostarczane jako sterylne produkty do jednorazowego użycia. Implantów, których 
opakowanie ochronne jest otwarte lub uszkodzone, lub implantów, które były już wszczepione, nie 
wolno poddawać procedurze przygotowania do użycia ani ponownie używać. 
W przypadku ponownego użycia mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 

– zakażenia 
– skrócony okres użytkowania implantu 
– zwiększone zużycie i powikłania związane z resztkami 
– przenoszenie chorób 
– nieodpowiednie mocowanie implantu 
– ograniczona funkcja implantu 
– reakcja i/lub odrzucenie implantu 
 

Przed użyciem konieczna jest dezynfekcja i sterylizacja instrumentów. 
Dodatkowo należy przestrzegać naszych odrębnych instrukcji pakowania i czyszczenia instrumentów. 
 
Produktów jednorazowego użycia nie wolno ponownie używać. 

19. Ponowna sterylizacja 
Implanty są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Ponowna sterylizacja jest 
niedozwolona. 
Implanty oraz ich materiały nie nadają się do ponownej sterylizacji. 
Ponowna sterylizacja może spowodować nieprzewidywalną degradację implantów. 
Wkładu BIOLOX®delta nie wolno sterylizować gorącą parą wodną. 

20. Przechowywanie i transport implantów 
Zapakowane sterylnie implanty należy przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu 
w budynkach z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem wskutek uderzeń, mrozu, 
wilgotności, nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. 
Nieprawidłowe przechowywanie z powodu nadmiernego ciepła (>50°C) przez dłuższy czas (>100 dni) 
może prowadzić do widocznych pozostałości opakowania na implancie. 
Więcej informacji można uzyskać na życzenie od producenta. 

21. Informacje o poradach udzielanych pacjentowi 
Jeśli wszczepienie niniejszego systemu jest uznawane za najlepsze rozwiązanie dla pacjenta 
i u pacjenta występuje jedna z okoliczności opisanych w punkcie 22, konieczne jest 
poinformowanie pacjenta o oczekiwanych następstwach takich okoliczności na powodzenie 
operacji. Ponadto zalecane jest poinformowanie pacjenta o działaniach, za pomocą których może 
zmniejszyć następstwa takich powikłań. Wszystkie informacje przekazywane pacjentowi powinny 
być udokumentowane na piśmie przez operującego chirurga. Chirurg powinien przekazać 
pacjentowi kartę implantu. 

Pacjentów należy również poinstruować: 

– szczegółowo o ograniczeniach implantów, zwłaszcza o następstwach nadmiernego 
obciążenia m.in. wskutek masy ciała i aktywności fizycznej. Należy ich zachęcić do 
odpowiedniego dostosowania swojej aktywności. 

– o składzie materiałowym implantu. 
– że implanty mogą wywoływać reakcję detektorów metali podczas kontroli bezpieczeństwa (np. 

na lotniskach) i zaleca się noszenie karty implantu jako dowodu. 
– że implanty mogą oddziaływać wzajemnie z techniką obrazowania medycznego (np. MRI) 
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22. Okoliczności, które mogą mieć wpływ na powodzenie operacji 
– ciężka osteoporoza 
– poważne deformacje 
– choroby układowe 
– zaburzenia metaboliczne 
– zakażenia i upadki w wywiadzie 
– uzależnienie lub nadużywanie narkotyków, w tym nadmierne spożywanie alkoholu i nikotyny 
– otyłość 
– zaburzenia psychiczne lub choroby nerwowo-mięśniowe 
– duża aktywność fizyczna powiązana z silnymi wibracjami 
– nadwrażliwość 
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23. Ostrzeżenia/środki ostrożności 

23.1. Ogólne ostrzeżenia/środki ostrożności 
- Podczas posługiwania się implantami należy zachować dużą ostrożność. Nie należy ich 

modyfikować ani zmieniać, nawet najmniejsze zadrapania i uszkodzenia mogą mieć znaczny 
negatywny wpływ na ich stabilność lub działanie. Nie wolno stosować uszkodzonych 
implantów. 

- Manipulacje, takie jak energiczne wyginanie, załamywanie lub odginanie do tyłu, nie są 
dozwolone w przypadku implantów, które są wyposażone w elementy mocujące (np. paski) do 
regulacji podczas operacji. 

- Nie wolno dopuścić do uszkodzenia powierzchni przeznaczonych do łączenia powierzchni 
modułowych komponentów protez (konus, sworznie, śruby). Przed ich połączeniem może być 
konieczne ich oczyszczenie sterylnym płynem i wysuszenie, aby podczas łączenia krew ani 
inne powłoki nie osłabiły połączenia, co mogłoby zagrozić niezawodności połączenia. 

- Nie dokonywać zmian instrumentów ani nie stosować ich w nieprawidłowy sposób. Nie 
przejmujemy odpowiedzialności za produkty, które były modyfikowane, wykorzystywane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie stosowane. 

23.2. Informacje dotyczące wkładów ceramicznych 
Wkład BIOLOX®delta jest bardzo wrażliwy na uszkodzenie. Nawet niewielkie zadrapania lub punkty 
uderzenia mogą powodować zużycie lub złamanie i prowadzić do powikłań. Z tego powodu wymagane 
jest bardzo ostrożne postępowanie. Nie wolno stosować wkładu BIOLOX®delta z jakimikolwiek 
uszkodzeniami, lecz należy go wyrzucić. Dotyczy to również wkładu BIOLOX®delta, który np. upadł 
na podłogę. 
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu metalowego młotka z wkładem BIOLOX®delta! 

Pozycjonowanie komponentów protezy ma bezpośredni wpływ na zakres ruchomości i tym samym 
stanowi potencjalne ryzyko konfliktu (impingement), zwichnięcia lub podwichnięcia. W przypadku 
czasz panewkowych, które są zbyt strome, wzrasta nacisk powierzchniowy na krawędzie panewki. 
Może to prowadzić do większego zużycia. 
Staw nie może ulec zwichnięciu podczas ruchu lub podwichnięciu wskutek konfliktu między 
komponentami implantu lub tkankami miękkimi. 
Inklinacja komponentów panewki nie powinna znacznie przekraczać ani spadać poniżej wartości 40-
45°. 
Antewersja komponentów panewki nie powinna znacznie przekraczać ani spadać poniżej wartości 
10-20°. 
Poza tym zakresem występują ograniczenia istnieją ograniczenia w ruchu, które mogą prowadzić do 
podwichnięć i/lub zwichnięć głowy kości udowej z wkładu BIOLOX®delta. 

W przypadku czasz panewkowych w retrowersji nie należy stosować wkładu BIOLOX®delta. 
Możliwym następstwem jest zwiększenie nacisku powierzchniowego na krawędź panewki przy 
odrywaniu się ziaren z wkładu BIOLOX®delta, co wiąże się ze zwiększonym występowaniem 
odpadów ceramicznych. Nadmierne odpady ceramiczne mogą prowadzić do niepożądanych reakcji 
tkankowych, poluzowania protezy, a w skrajnych przypadkach do złamania ceramiki. 
Należy zapewnić odpowiednie napięcie stawu podczas implantacji, ponieważ zwichnięcie może 
również prowadzić do wymienionych powyżej działań niepożądanych. 

Informacje dotyczące innych zagrożeń i działań niepożądanych można znaleźć w instrukcji użycia 
odpowiedniego systemu protetycznego stosowanego z wkładem BIOLOX®delta. W rzadkich 
przypadkach może wystąpić złamanie in vivo wkładu BIOLOX®delta. W celu zminimalizowania tego 
ryzyka wkład BIOLOX®delta był indywidualnie zbadany przed dostawą. 

Jedną z przyczyn niepowodzenia może być nieprawidłowe zamocowanie wkładu BIOLOX®delta 
w metalowej czaszy panewki. Stosowanie komponentów protezy, które nie są zatwierdzone przez 
firmę GO German Orthopedic Implants GmbH dla połączenia z wkładem BIOLOX®delta, może 
również prowadzić do złamania wkładu BIOLOX®delta. To samo dotyczy przypadku, jeśli nie 
występuje zalecane położenie wkładu BIOLOX®delta (inklinacja/antewersja). 

W przypadku złamania komponentu ceramicznego do rewizji nie wolno stosować artykulacji metalu 
(głowa) z polietylenem (wkład) ani metalu z metalem. 
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Przed umieszczeniem wkładu BIOLOX®delta w czaszy należy usunąć ciała obce z komponentów 
protezy, takie jak cząstki tkankowe, cząstki kości lub cementu z powierzchni czaszy. 

W celu zamocowania BIOLOX®delta w czaszy należy zapoznać się z instrukcjami podanymi 
w technice operacyjnej powiązanej z łączonym systemem implantów. 
 

24. Planowanie przedoperacyjne 
Planowanie przedoperacyjne dostarcza ważnych informacji służących do ustalenia właściwego 
systemu implantów i wyboru komponentów systemu. Należy upewnić się, że wszystkie komponenty 
potrzebne do operacji są rozmieszczone i gotowe w sali operacyjnej. Należy mieć przygotowane 
protezy próbne do weryfikacji prawidłowego osadzenia (jeśli dotyczy) i dodatkowe implanty, jeśli 
potrzebne będą inne rozmiary lub jeśli nie można użyć zaplanowanego implantu. Wszystkie 
instrumenty GO Implants potrzebne do implantacji muszą być dostępne i w nienagannym stanie. 
 
Jeśli wskazana jest implantacja protezy, należy wtedy razem z ogólnym stanem pacjenta uwzględnić, 
 
 

– czy wzięto pod uwagę wszystkie inne możliwości leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego 
choroby stawu 

– że wydajność protezy stawu jest kategorycznie podrzędna w porównaniu z wydajnością 
naturalnego stawu, a jedynym celem jest tu związana ze wskazaniem poprawa stanu 
przedoperacyjnego 

– że prawidłowy dobór, umieszczenie i mocowanie produktów są decydującymi czynnikami, od 
których zależy okres żywotności implantu. 

– że proteza stawu może ulec obluzowania wskutek obciążenia, zużycia i zakażenia lub może 
dojść do zwichnięcia lub przemieszczenia 

– że z powodu obluzowania implantu może być konieczna operacja rewizyjna, która w pewnych 
okolicznościach może wykluczyć możliwość odtworzenia funkcji stawu 

– że w przypadku wskazania zastosowania cementu kostnego lub wyboru implantów 
bezcementowych konieczne jest uwzględnienie m.in. wieku biologicznego pacjenta 

– czy pacjent wyraża zgodę na operację i akceptuje związane z nim zagrożenia 

– że w przypadku uszkodzenia przenoszącego obciążenie cementu kostnego i/lub struktur 
kostnych nie można wykluczyć obluzowania komponentów, złamań kości i implantu oraz 
innych poważnych powikłań 

– że w przypadku podejrzenia alergii u pacjenta i pozytywnych wyników odpowiednich testów 
konieczne jest zbadanie wrażliwości pacjenta na ciała obce (tolerancję materiałów) 

– że zakażenia ostre i przewlekłe, miejscowe i ogólnoustrojowe, mogą negatywnie wpływać na 
powodzenie implantacji, dlatego zaleca się wykonanie analizy mikrobiologicznej przed 
operacją 

Zasadniczo wada mechaniczna lub złamanie implantu stanowią rzadki wyjątek. Jednak nie można 
tego wykluczyć z całkowitą pewnością mimo nienagannej struktury implantu. 
Może to wynikać z obciążenia implantu i protezy między innymi wskutek upadku lub wypadku. 
Jeśli obszar kości, w którym zakotwiczony jest implant, ulegnie zmianie w takim stopniu, że proteza 
nie będzie już w stanie wytrzymać normalnego obciążenia, a obszar protezy ulegnie zaburzeniu 
równowagi obciążeń, wówczas może dojść do wady mechanicznej systemu implantów. Takie 
zaburzenie równowagi obciążeń może wystąpić również wtedy, gdy elementy kotwiczące implantów 
muszą tworzyć pomost nad większymi ubytkami kostnymi bez optymalnego wzmocnienia kości. 
Zaleca się stosowanie implantu z jak największymi elementami kotwiczącymi. Prawidłowe 
przygotowanie zabiegów chirurgicznych obejmuje również sprawdzenia działania implantów 
i instrumentów przed użyciem. 
 
W celu uzyskania ostatecznych informacji identyfikacyjnych dotyczących produktu, takich jak 
kompatybilność systemu, numer artykułu i termin ważności, należy zapoznać się z identyfikacją na 
implancie i/lub opakowaniu. Należy również skorzystać z kursów szkoleniowych z zakresu technik 
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chirurgicznych i obsługi systemów implantów oraz materiałów drukowanych udostępnionych przez 
firmę GO Implants do informacji użytkowników. 
 

25. Obsługa 
Wszystkie komponenty implantów są dostarczane w stanie sterylnym jako produkty do jednorazowego 
użycia, w indywidualnych opakowaniach. Komponenty implantów, które są wykonane z wysoce 
usieciowanego polietylenu lub wysoce usieciowanego polietylenu z witaminą E, są sterylizowane 
tlenkiem etylenu. Wszystkie pozostałe komponenty implantu są sterylizowane promieniowaniem 
gamma, co najmniej 25 kGy. Wysterylizowane BIOLOX®delta mogą wykazywać zmiany koloru. Nie 
ma to wpływu na stabilność ani na żadne inne właściwości wkładów ceramicznych. 
Implanty należy zawsze przechowywać w nieotwartych opakowaniach ochronnych. Przed użyciem 
implantu należy zbadać opakowanie pod kątem uszkodzenia. Uszkodzone opakowanie może mieć 
niekorzystny wpływ zarówno na sterylność produktu, jak i na prawidłowe działanie implantu, przez co 
produkt nie może być dłużej używany. 

– Sprawdzić termin ważności podany na implantach. Implantów, których termin ważności minął, 
nie wolno już używać do implantacji! 

– Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy model i rozmiar implantu zgadzają się 
z informacją wydrukowaną na etykiecie opakowania. 

– Opakowanie może zawierać elementy ochronne implantów. Te elementy nie są przeznaczone 
do implantacji. 

– Podczas wyjmowania i po wyjęciu implantu z opakowania należy przestrzegać odpowiednich 
standardów aseptycznego posługiwania się produktami. 

– Podczas usuwania opakowania należy zanotować numer serii lub seryjny na etykiecie, 
ponieważ informacja ta ma decydujące znaczenie w przypadku śledzenia serii. Etykiety 
samoprzylepne z tą informacją są dołączone do każdego opakowania dla wygody 
użytkownika. 
 

Instrumenty należy zawsze traktować z zachowaniem ostrożności, co dotyczy w szczególności 
transportu, czyszczenia, konserwacji, sterylizacji i przechowywania. Stan sterylny instrumentów zależy 
między innymi od sterylne opakowania elementów i panujących warunków przechowywania i musi być 
ustalany indywidualnie dla każdego przypadku wspólnie z inspektorem BHP operatora. Należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia. Niewłaściwa obsługa i pielęgnacja oraz zastosowanie niezgodne 
z przeznaczeniem mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia lub uszkodzenia. 

26. Zastosowanie podczas operacji 
Należy zapoznać się z odpowiednią techniką operacyjną powiązaną z systemem w celu uzyskania 
informacji o zastosowaniu systemu podczas operacji. 

27. Po operacji 
Oprócz ruchu i treningu mięśni w fazie pooperacyjnej należy zwracać szczególną uwagę na 
poinstruowanie pacjenta. 
Zalecana jest pooperacyjna kontrola procesu gojenia pod nadzorem lekarza. Jeśli właściwe, należy 
również poinformować pacjentów, w jaki sposób mają unikać przeciążania się. 

28. Informacje dotyczące badań MRI i TK 
Nasze implanty nie były poddane ocenie pod kątem bezpieczeństwa i kompatybilności do badań MRI 
i TK. 
W przypadku naszych metalowych implantów i komponentów implantów badania MRI stanowią 
potencjalne zagrożenie dla pacjenta z powodu możliwego nagrzania i przemieszczania się implantów 
lub komponentów implantów. 
Podobnie istnieje potencjalne ryzyko powstawania artefaktów w badaniach MRI i TK naszych 
metalowych implantów i komponentów implantów. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia i zakres wymienionych potencjalnych zagrożeń zależy od rodzaju 
zastosowanego urządzenia, jego parametrów oraz zastosowanych sekwencji. 
Należy zawsze przestrzegać instrukcji podanych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta 
urządzenia stosowanego do obrazowania. 
Za wybór procedury badania obrazowego i ocenę ewentualnych działań niepożądanych 
odpowiedzialny jest lekarz wykonujący badanie. 
Lekarz wykonujący badanie musi uwzględnić indywidualny stan pacjenta i inne metody diagnostyczne. 

29. Eksplantacja implantów/operacja rewizyjna 
Należy zapoznać się z odpowiednią techniką operacyjną powiązaną z systemem w celu uzyskania 
informacji o eksplantacji implantów i operacji rewizyjnej. 

30. Utylizacja 
Z opakowaniami i komponentami systemu, które mają zostać wyrzucone, należy postępować zgodnie 
z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji w szpitalach. 

31. Pierwsze użycie instrumentów 
Przed pierwszym użyciem niesterylne instrumenty należy oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować 
zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Wszyscy użytkownicy w centralnej sterylizatorni i sali 
operacyjnej powinni zapoznać się z działaniem i kompatybilnością instrumentu przed jego użyciem. 

32. Kontrola działania instrumentów 
Przed każdym użyciem konieczne jest skontrolowanie instrumentów pod kątem ich zdatności do 
użycia i sprawności działania. Ponadto konieczne jest oczyszczenie ich z widocznych pozostałości 
i/lub zabrudzeń. W szczególności należy skontrolować takie obszary i funkcje jak funkcje pomiarowe, 
kompatybilność, kształty, krawędzie tnące, końcówki, złącza, zamknięcia, blokady, zapadki 
i komponenty ruchome. Komponenty i instrumenty wykonane z tworzywa sztucznego należy 
sprawdzić pod kątem zużycia z powodu starzenia, jak np. pęknięcia, kruchość lub odpryski. 
W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia nie wolno ich już używać i należy wymienić je na 
nowe instrumenty. 
Okres żywotności instrumentów zależy od materiałów, konstrukcji, stosowania i przygotowania do 
użycia. Z tego powodu nie należy stosować uszkodzonych instrumentów ani instrumentów 
z widocznymi zmianami powierzchni. Nie wykonywać samodzielnie napraw. Serwisowanie i naprawy 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel producenta. 

33. Konserwacja instrumentów 
Po każdym użyciu instrumenty należy poddać inspekcji/kontroli działania. Po czyszczeniu i dezynfekcji 
termicznej połączenia zawiasowe, gwinty śrub i inne ruchome części należy pokryć fizjologicznie 
bezpiecznym olejem w celu redukcji tarcia i zużycia. Do pielęgnacji instrumentów zalecamy 
stosowanie „neodisher IP Spray”. W poszczególnych przypadkach należy również przestrzegać 
dodatkowych, dotyczących konkretnych instrumentów instrukcji czyszczenia i pielęgnacji, podanych 
przez firmę GO Implants. 

34. Czyszczenie i pielęgnacja instrumentów 
Po każdym użyciu instrumenty muszą być oczyszczone, zdezynfekowane i skontrolowane przez 
wykwalifikowany personel (np. kompetencje DGSV). W tym celu należy je jak najbardziej rozłożyć. 
Zalecamy usunięcie dużych zabrudzeń z instrumentów niestrzępiącą się ściereczką niezwłocznie po 
użyciu. Następnie instrumenty należy poddać dalszemu czyszczeniu, zanim płyny ustrojowe, 
pozostałości tkankowe i inne pozostałości przyschną do instrumentów. Z tego powodu należy wysłać 
je do centralnej sterylizatorni niezwłocznie po operacji. 
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35. Czyszczenie ręczne instrumentów 
Stosować enzymatyczny roztwór czyszczący o neutralnym pH zgodnie z instrukcją producenta. 
Zalecanym przez nas produktem jest MediClean firmy Dr. WEIGERT, Hamburg. 
Całkowicie zanurzyć instrument (lub jego części) w roztworze enzymatycznym i pozostawić na 
20 minut do namoczenia. Ostrożnie oczyścić instrument szczoteczką z miękkim włosiem z tworzywa 
sztucznego (zwracając przy tym szczególną uwagę na zagłębienia i inne słabo dostępne obszary), aż 
do usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń. Kanały wewnętrzne należy czyścić długą, cienką 
szczoteczką z miękkim włosiem (np. czyścikiem do rur). Wskazówka: Roztwór enzymatyczny należy 
wymienić po silnym zanieczyszczeniu (krwią i/lub po zmętnieniu). 
Do czyszczenia nie używać szczoteczek metalowych ani wełny stalowej. 
Wyjąć instrument z roztworu enzymatycznego i płukać przez co najmniej 3 minuty w wodzie 
oczyszczonej, uzyskanej przez ultrafiltrację, odwróconą osmozę, dejonizację i/lub destylację lub ich 
kombinację. Dokładnie wypłukać kanały wewnętrzne otwory i inne słabo dostępne obszary. 
Przygotować roztwór czyszczący o neutralnym pH i wlać do myjni ultradźwiękowej. 
Całkowicie zanurzyć instrument w roztworze czyszczącym i czyścić ultradźwiękami przez 10 minut, 
najlepiej przy 45–50 kHz. 
Dokładnie płukać instrument wodą oczyszczoną, uzyskaną przez ultrafiltrację, odwróconą osmozę, 
dejonizację i/lub destylację lub ich kombinację, przez co najmniej 3 minuty lub aż do momentu, gdy 
w wodzie po płukaniu nie będą już widoczne żadne oznaki krwi lub zabrudzenia. 
Powtórzyć kroki (d) i (e) przy użyciu świeżo przygotowanego roztworu czyszczącego. 
Wysuszyć instrument czystą, chłonną i niestrzępiącą się ściereczką jednorazową. 

36. Czyszczenie instrumentów w myjni-dezynfektorze 
Przed czyszczeniem i dezynfekcją w zatwierdzonej myjni-dezynfektorze przez wykwalifikowany 
personel (np. kompetencje DGSV) zalecamy: 

a) Usunięcie na sucho w sali operacyjnej. 

b) Całkowite rozłożenie odłączanych komponentów 

c) Ręczne, mechaniczne usunięcie wszelkich dużych zabrudzeń, najlepiej pod bieżącą wodą. 

d) Czyszczenie ultradźwiękowe w odpowiednich koszach do mycia, np. w BANDELIN RM 
40/UH, przy użyciu 400 ml SEPTO PRE CLEAN na 40 l wody wodociągowej w temperaturze 
pokojowej i przy 40 kHz przez 15 minut. 

e) Umieścić rozłożone lub otwarte instrumenty w odpowiednich koszach do mycia. Należy 
zwrócić uwagę, aby płyn mógł odpowiednio krążyć wokół instrumentów i aby nie było żadnych 
powierzchni niewystawionych na działanie płynu. Należy przestrzegać instrukcji podanych 
przez producenta myjni-dezynfektora. Jeśli instrumenty są wklęsłe, mycie musi być tak samo 
efektywne wewnątrz i na zewnątrz; w razie potrzeby należy użyć specjalnych adapterów 
myjni-dezynfektora. 

f) Automatyczne maszynowe czyszczenie i dezynfekcję należy wykonać w zatwierdzonej myjni-
dezynfektorze, np. BELIMED WD 290. Do zatwierdzonego automatycznego czyszczenia 
(w tym dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C przez 5 minut) zalecamy po zakończeniu 
kroków (a) do (e) następujące parametry programów przy użyciu alkalicznego środka 
czyszczącego: 
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Etap programu Dopływ wody Czas trwania etapu Czas dozowania 

Czyszczenie 
wstępne 

Zimna woda 4 min — 

Czyszczenie Woda demineralizowana (DIW) 7 min 80 s w temp. 40°C 

Środek 
neutralizujący 

(DIW) 1 min 20 s 

Płukanie 
końcowe 

(DIW) 5 min 10 s w temp. 50°C 

Suszenie faza 1 — 5 min — 

Suszenie faza 2 — 10 min — 

 

Etap programu Temperatura Środek chemiczny 

Czyszczenie 
wstępne 

25°C — 

Czyszczenie 60°C Neodisher Mediclean forte 

Środek 
neutralizujący 

— Neodisher N 

Płukanie 
końcowe 

93°C Neodisher Mediklar 

Suszenie faza 1 120°C — 

Suszenie faza 2 120°C — 
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37. Sterylizacja instrumentów 
Nasze instrumenty są przeznaczone do sterylizacji ciepłem wilgotnym (sterylizacja parowa) metodą 
frakcjonowanej próżni wstępnej (134°C i czas ekspozycji co najmniej 5 minut), np. w urządzeniu 
WEBECO EC 2120, obsługiwanym przez wykwalifikowany personel (np. kompetencje DGSV). 

Sterylizację parową można przeprowadzać w sterylnym opakowaniu papierowym zgodnym z normami 
(np. DIN EN ISO 10993-12, 7405 i/lub ANSI AAMI ISO 11607, 11737-2) lub na dedykowanej tacy 
w pojemniku sterylizacyjnym zgodnym np. z normą DIN EN 868-8, DIN EN ISO 11607-1. 

Metoda sterylizacji musi być poddana walidacji przez użytkownika. Temperatura nie powinna 
przekraczać 137°C, ponieważ w przeciwnym razie uchwyty, izolacja lub inne komponenty 
niemetalowe mogą ulec uszkodzeniu. 

Należy zwracać uwagę, aby przed sterylizacją instrumenty zostały ponownie złożone i otwarte. 
Odnośnie obsługi i ładowania należy przestrzegać instrukcji podanych przez producenta sterylizatora. 

Komponentów wykonanych z tworzywa sztucznego i komponentów z powłoką z tworzywa sztucznego 
nie można sterylizować w sterylizatorach wykorzystujących gorące powietrze. Zalecenie: W przypadku 
używania pojemników sterylizacyjnych z tacami należy dodatkowo owinąć załadowane tace 
odpowiednimi serwetami lub tkaninami. Masa całkowita każdego pojemnika nie powinna przekraczać 
10 kg. 

W przypadku podejrzenia zakażeniami prionami należy postępować zgodnie z zaleceniami wydanymi 
przez Instytut im. Roberta Kocha (www.rki.de) i przestrzegać czasu ekspozycji wynoszącego co 
najmniej 18 minut w temperaturze 134°C podczas sterylizacji parowej. 

Więcej informacji na temat prawidłowego przygotowania wyrobów medycznych do użycia można 
uzyskać od Zespołu ds. przygotowania instrumentów do użycia „Arbeitskreis 
Instrumentenaufbereitung” na stronie www.a-k-i.org. 

38. Serwis instrumentów 
Instrumenty, które są przesyłane w celu serwisu, należy uprzednio poddać procedurze przygotowania 
do użycia w taki sposób, aby nie mogły stanowić zagrożenia dla osób trzecich. Chętnie dostarczymy 
dalszych informacji na temat specjalnych zestawów instrumentów, ich stosowania, demontażu, 
czyszczenia i pielęgnacji. 

39. Odnośnik do podsumowania informacji o bezpieczeństwie 
i wynikach klinicznych 

W momencie tworzenia tego dokumentu baza danych EUDAMED nie była jeszcze aktywna, dlatego 
nie można tu podać żadnego odnośnika do podsumowania informacji o bezpieczeństwie i wynikach 
klinicznych. 

40. Zapytania 
Zapytania wszelkiego rodzaju należy kierować do firmy GO German Orthopedic Implants GmbH (patrz 
informacje kontaktowe w niniejszym dokumencie). 

41. Skargi dotyczące naszych produktów 
Wszystkie skargi należy kierować do: 
complaint@go-implants.com 
 
W przypadku skargi należy podać nazwę lub numer katalogowy danego komponentu razem 
z numerem seryjnym (SN) lub numerem serii (LOT), nazwiskiem i adresem kontaktowym użytkownika. 
Należy krótko opisać przyczynę skargi. 
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Firma GO German Orthopedic Implants GmbH i/lub inne korporacyjne podmioty stowarzyszone są właścicielami, wykorzystują 
lub ubiegają się o następujące znaki towarowe w wielu jurysdykcjach: GO Implants, EasyHip. 

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do podmiotów 
zgłaszających roszczenia dotyczące znaków i/lub nazw lub produktów i są własnością ich właścicieli. 


