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EasyHip Cemented Tapered Stems 

 0426  Εμφυτεύματα 

Στελέχη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 
E24.1.00.0202 E24.1.00.0208 E24.1.00.0214 E24.1.00.0220 

M46 

E24.1.00.0203 E24.1.00.0209 E24.1.00.0215 E24.1.00.0221 
E24.1.00.0204 E24.1.00.0210 E24.1.00.0216 E24.1.00.0222 
E24.1.00.0205 E24.1.00.0211 E24.1.00.0217 E24.1.00.0223 
E24.1.00.0206 E24.1.00.0212 E24.1.00.0218 E24.1.00.0224 
E24.1.00.0207 E24.1.00.0213 E24.1.00.0219 E24.1.00.0225 

Στελέχη κατασκευασμένα από CoCrMo 

E24.1.00.0302 E24.1.00.0308 E24.1.00.0314 E24.1.00.0320 

M50 

E24.1.00.0303 E24.1.00.0309 E24.1.00.0315 E24.1.00.0321 
E24.1.00.0304 E24.1.00.0310 E24.1.00.0316 E24.1.00.0322 
E24.1.00.0305 E24.1.00.0311 E24.1.00.0317 E24.1.00.0323 
E24.1.00.0306 E24.1.00.0312 E24.1.00.0318 E24.1.00.0324 
E24.1.00.0307 E24.1.00.0313 E24.1.00.0319 E24.1.00.0325 
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Σημείωση: Τα εργαλεία φέρουν τη σήμανση CE0482 από την MedCert Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin 
GmbH. 

 
EasyHip Cemented Tapered Stems 

 0482  Εργαλεία 
Σμίλη κιβωτιδίου 

E18.2.00.0103 
   M10 

M13 
M15 

Εργαλείο διάνοιξης μηριαίου αυλού 

E18.2.00.0107    M12 
M15 

Οδηγός εκτομής 
E18.2.00.0102    M13 

Οδηγός τοποθέτησης 
E18.2.00.0106    M15 

Εργαλείο διαμόρφωσης οπών 
E24.2.00.0000 E24.2.00.0004 E24.2.00.0008 E24.2.00.0012 

M15 
E24.2.00.0001 E24.2.00.0005 E24.2.00.0009  
E24.2.00.0002 E24.2.00.0006 E24.2.00.0010  

E24.2.00.0003 E24.2.00.0007 E24.2.00.0011  

Λαβή εργαλείου διαμόρφωσης οπών 

E10.2.00.0136 
   M12 

M15 
M1 

Σμίλη προσαρμοσμένη στη λαβή εργαλείου διαμόρφωσης οπών 
E10.2.00.0136 

E24.2.00.0028    M15 
Δοκιμαστικός αυχένας 

E24.2.00.0013 E24.2.00.0014   M15 
Δοκιμαστική κεφαλή 

E23.2.00.0302 E23.2.00.0305 E23.2.00.0308 E23.2.00.0311 
M23 E23.2.00.0303 E23.2.00.0306 E23.2.00.0309 E23.2.00.0312 

E23.2.00.0304 E23.2.00.0307 E23.2.00.0310 E23.2.00.0313 
Εργαλείο ρύθμισης θέσης στελέχους + εσωτερική ράβδος 

E18.2.00.0110    M15 
Ενσφηνωτής στελέχους 

E18.2.00.0111 
   M12 

M15 
M13 

Ενσφηνωτής για κεφαλές πρόθεσης 

E10.2.00.0148 

   M15 
M10 
M25 
M37 

Κωνικό πώμα 
E18.2.00.0109    M8 

Λαβίδα εισαγωγής 
E10.2.00.0130    M12 

Πρότυπα ακτινογραφίας για στελέχη με τσιμέντο 
E24.2.00.0031     
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Υπόμνημα υλικών 

 

M1 Κράμα με βάση κοβάλτιο, CoCrMo, ISO 5832-12, ASTM F1537 

M8 Πολυφαινυλοσουλφόνη, PPSU 

M10 Ανοξείδωτος χάλυβας, X5CrNi18-10, DIN EN 10088-1 

M12 Ανοξείδωτος χάλυβας, X20Cr13, DIN EN 10088-1 

M13 Ανοξείδωτος χάλυβας, X10CrNi 18-8, DIN EN 10270-3 

M15 Ανοξείδωτος χάλυβας, X5CrNiCuNb 16-4 / X5CrNiCuNb 17-4, ISO 
7153-1 

M23 Ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο, PP-H, DIN EN 15860, ASTM 
D4101 

M25 Πολυτετραφθοροαιθυλένιο. PTFE 

M37 Ελαστικό σιλικόνης, FDA§ 177.2600 

M46 Ανοξείδωτος χάλυβας, FeCrNiMnMoNbN, ISO 5832-9, ASTM F1586-
13 
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M50 Κράμα με βάση κοβάλτιο, CoCrMo, ISO 5832-12, ASTM F799 
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Υπόμνημα συμβόλων ετικέτας και περιγραφών 

 
 
 Κατασκευαστής 

 

Προσοχή: Τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης 

 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

 

Μην επαναχρησιμοποιείτε 

 

Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας 

 
Αποστείρωση ατμού 

Qty. Αριθμός μονάδων στη συσκευασία 

 
Μη αποστειρωμένο 

 
Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως 

 

Αριθμός προϊόντος 

 

Σειριακός αριθμός 

 

Κωδικός παρτίδας 

 

Ιατροτεχνολογικό προϊόν 
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Αριθμός παραγγελίας 

 

Υλικό 

 

Ημερομηνία κατασκευής (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ) 

 

Ημερομηνία λήξης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ) 

 

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή 

 

Διατηρείτε στεγνό 

 

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία υποστεί ζημιά 

0426 

0482 

Το προϊόν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι οποίες ρυθμίζονται στη νομοθεσία 
εναρμόνισης της ΕΕ για την τοποθέτηση της σήμανσης CE. 
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1. Γενικά 
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα και φυλάξτε 
το για μελλοντική αναφορά! 
Αυτό το έγγραφο δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιλογή και την 
εφαρμογή του συστήματος. Για ασφαλή και κατάλληλο χειρισμό, ανατρέξτε σε περαιτέρω οδηγίες 
σχετικά με το προϊόν, όπως στη χειρουργική τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα, τις οδηγίες 
συσκευασίας και καθαρισμού, καθώς και τις ετικέτες της συσκευής στη συσκευασία. 

2. Ομάδα χρηστών 
Οι προοριζόμενοι χρήστες αυτού του συστήματος είναι έμπειροι και εκπαιδευμένοι χειρουργοί, 
νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργείου, καθώς και προσωπικό CSSD (CSSD = κεντρικό τμήμα 
αποστειρωμένων προμηθειών) 

3. Περιγραφή του συστήματος 
Το σύστημα αποτελείται από εξαρτήματα εμφυτευμάτων και εργαλεία, όπως περιγράφονται στον 
κατάλογο αριθμών REF. 
Τα εξαρτήματα εμφυτευμάτων προορίζονται για εμφύτευση στην άρθρωση του ισχίου. Το σύστημα 
περιλαμβάνει το μηριαίο εξάρτημα ενός εμφυτεύματος αρθροπλαστικής ισχίου και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις μηριαίες κεφαλές και τα κυπέλλια της GO Implants σε ολική 
αρθροπλαστική ισχίου. 
 

4. Προοριζόμενη χρήση 
Τα μη ενεργά, χειρουργικά επεμβατικά εμφυτεύσιμα στελέχη EasyHip Tapered Stems από την GO 
German Orthopedic Implants GmbH προορίζονται για τη μακροχρόνια αντικατάσταση της μηριαίας 
πλευράς μιας πάσχουσας ή/και ελλειμματικής άρθρωσης του ισχίου στο ανθρώπινο σώμα. Τα στελέχη 
EasyHip Tapered Stems σχηματίζουν μια ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου όταν 
συνδυάζονται με την κεφαλή πρόθεσης και, εάν εφαρμόζεται, το κοτυλιαίο κυπέλλιο. Τα στελέχη 
EasyHip Tapered Stems μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πλήρως ανεπτυγμένους ασθενείς υπό 
αναισθησία, οποιασδήποτε εθνοτικής προέλευσης και φύλου. Τα στελέχη EasyHip Tapered Stems 
εμφυτεύονται με τσιμέντο. Η χρήση και ο χειρισμός των προϊόντων πρέπει να γίνονται μόνο σε άσηπτο 
ιατρικό περιβάλλον από άτομα τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, γνώση ή εμπειρία 
στον ορθοπεδικό και χειρουργικό τομέα. Τα εμφυτεύματα παρέχονται σε στείρα κατάσταση, ατομικά 
συσκευασμένα ως προϊόντα μίας χρήσης. 

 

5. Ενδείξεις 
– Εκτεταμένη πρωτογενής και δευτερογενής καταστροφή της άρθρωσης σε βαθμό που η 

λειτουργική επάρκεια της κινητικής συσκευής είναι μειωμένη· 
– Σοβαρή παθολογική κατάσταση η οποία επηρεάζει την άρθρωση, προκαλούμενη από 

εκφυλιστική ή ρευματοειδή αρθρίτιδα· 
– κάταγμα άρθρωσης ή νέκρωση οστού· 
– Μετεγχειρητικές καταστάσεις μετά από προηγούμενες επεμβάσεις με ή χωρίς επακόλουθη 

χρήση πρόθεσης. 
 

6. Αντενδείξεις 
– Συνεχιζόμενη φλεγμονώδης διεργασία στην περιαρθρική περιοχή· 
– Σοβαρή απώλεια οστίτη ιστού η οποία αναστέλλει την πρωτογενή σταθεροποίηση της 

πρόθεσης· 
– Εκφυλιστικές μεταβολές στη νευρολογική κατάσταση του ασθενούς· 
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– Σοβαρή αστάθεια στην περιοχή των συνδέσμων η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί· 
– Προβλέψιμες αιτίες κόπωσης της εμφυτευμένης άρθρωσης λόγω παχυσαρκίας ή υπερβολικής 

σωματικής δραστηριότητας· 
– Σοβαρή οστεοπόρωση· 
– Καρκίνος των οστών στην περιοχή αγκύρωσης του εμφυτεύματος· 
– Κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών· 
– Αλλεργία στα χρησιμοποιούμενα υλικά· 
– Έλλειψη συνεργασίας από τον ασθενή 

7. Σχετικές αντενδείξεις 
– υπερλίπωση 
– ελλιπής ή προβλέψιμη μη διασφαλισμένη συμμόρφωση 
– προβλέψιμη υπερφόρτωση/υπερκαταπόνηση της πρόθεσης άρθρωσης 
– οστεοπόρωση 

8. Πιθανοί κίνδυνοι και ανεπιθύμητες ενέργειες 
– αιματώματα στην περιοχή της επέμβασης· 
– όψιμη εκδήλωση οξειών λοιμώξεων στην περιοχή της επέμβασης· 
– στιγμιαίες ή επίμονες λειτουργικές αλλοιώσεις στα νεύρα της σχετικής ανατομικής περιοχής· 
– φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, καρδιακή ανεπάρκεια· 
– μεταβολή της θέσης ή/και χαλάρωση της πρόθεσης· 
– εξάρθρωση· 
– βράχυνση ή επιμήκυνση του σχετικού άκρου· 
– παθολογικό κάταγμα οστού προκαλούμενο από μεταβολές στο φορτίο· 
– αλλεργικές αντιδράσεις ή μετάλλωση στην περιφερική περιοχή του εμφυτεύματος· 
– περιαρθρική οστεοποίηση. 

9. Κλινικό όφελος 
Το κλινικό όφελος του συστήματος ορίζεται ως: 

– Ρυθμός επιβίωσης που αντιστοιχεί στην κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προοριζόμενο σκοπό. 

– Ρυθμός επιπλοκών που αντιστοιχεί στην κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων. 
– Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

10. Υλικά εμφυτεύματος 
– Ανοξείδωτος χάλυβας (M30NW/FeCrNiMnMoNbN) σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο 

UNI EN ISO 5832-9 και ASTM F1586-13· 
– Κράμα CoCrMo σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο UNI EN ISO 5832-12 και ASTM F799· 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον κατάλογο REF στο παρόν εγχειρίδιο, στην αντίστοιχη χειρουργική 
τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα και στην αναγνωριστική σήμανση στη συσκευασία για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υλικά του εμφυτεύματος. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθέσεις των υλικών είναι διαθέσιμες από τον 
κατασκευαστή κατόπιν αιτήματος. 

11. Υλικά εργαλείων 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον κατάλογο REF στο παρόν εγχειρίδιο και στην αντίστοιχη χειρουργική 
τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα και στην αναγνωριστική σήμανση στη συσκευασία για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υλικά των επεμβατικών εργαλείων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθέσεις των υλικών είναι διαθέσιμες από τον 
κατασκευαστή κατόπιν αιτήματος. 
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12. Επιλογή εμφυτεύματος, επιτρεπόμενοι συνδυασμοί 
Για οριστικές πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με το προϊόν, όπως συμβατότητα συστήματος, 
αριθμός προϊόντος, υλικό και διάρκεια ζωής, ανατρέξτε στην αναγνωριστική σήμανση επάνω στο 
εμφύτευμα ή/και στη συσκευασία. 
Ανατρέξτε επίσης στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου και στην αντίστοιχη χειρουργική 
τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του 
εμφυτεύματος και τον επιτρεπόμενο συνδυασμό, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση 
και τον χειρισμό των εργαλείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εμφύτευση. 
Συνδυασμοί με εμφυτεύματα από άλλους κατασκευαστές ή/και συνδυασμοί με εμφυτεύματα της GO 
Implants οι οποίοι παρεκκλίνουν από τις προδιαγραφές της χειρουργικής τεχνικής δεν έχουν ελεγχθεί 
και δεν επιτρέπονται. Ανάλογα με την αρθροπλαστική άρθρωσης του ισχίου που είναι κατάλληλη για 
τον συγκεκριμένο ασθενή, διάφορα εξαρτήματα συστήματος ισχίου της GO Implants μπορούν να 
συνδυαστούν με τα στελέχη EasyHip Cemented Tapered Stems. 

13. Επιτρεπόμενα υλικά για τριβολογικούς συνδυασμούς των 
εμφυτευμάτων 

– Κράμα CoCrMo / Κεραμικό 
 

14. Εύρος κίνησης των εμφυτευμάτων: 
Το εμφύτευμα ισχίου προορίζεται για αρθροπλαστική αντικατάσταση ισχίου, το εύρος κίνησης του 
εμφυτεύματος έχει αξιολογηθεί και ικανοποιεί το σχετικό Διεθνές Πρότυπο. 
 

15. Κώνος εμφυτεύματος 
Οι αρσενικοί και θηλυκοί κώνοι των συνδέσεων του συστήματος πρέπει να ταιριάζουν. Πρέπει να 
διασφαλίζεται η σωστή ζεύξη των κώνων. Οι κώνοι είναι βέλτιστα αντιστοιχισμένοι μεταξύ τους και δεν 
επιτρέπεται ο συνδυασμός τους με συσκευές από άλλους κατασκευαστές. 

16. Αγκύρωση εμφυτεύματος 
Τα εξαρτήματα του εμφυτεύματος επισημαίνονται ως προοριζόμενα για εμφύτευση με τσιμέντο. 

17. Διάρκεια ζωής εμφυτεύματος 
Η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων μας είναι περιορισμένη θεωρητικά και καθορίζεται από ατομικούς 
παράγοντες όπως, για παράδειγμα, το σωματικό βάρος και το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς, 
καθώς και από την ποιότητα και την επαγγελματική διεξαγωγή της εμφύτευσης. Με βάση αυτούς τους 
ατομικούς επιδρώντες παράγοντες, η GO German Orthopedic Implants GmbH καθορίζει τη συνολική 
μέση διάρκεια ζωής ενός εμφυτεύματος με βάση τον ρυθμό επιβίωσής του (δηλ. την αναλογία των 
λειτουργικών εμφυτευμάτων μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο αρχίζοντας από τον χρόνο της 
εμφύτευσης). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, ο ρυθμός 
επιβίωσης των εμφυτευμάτων μας αντιστοιχεί στη γενική κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων κατά 
τον χρόνο της έγκρισης των εμφυτευμάτων. 

18. Επανεπεξεργασία/Επαναχρησιμοποίηση 
Τα εμφυτεύματα παρέχονται ως στείρες συσκευές μίας χρήσης. Εμφυτεύματα των οποίων η 
προστατευτική συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά, ή εμφυτεύματα τα οποία έχουν ήδη 
εμφυτευτεί, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία ή να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των εμφυτευμάτων, ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθοι 
κίνδυνοι: 
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– Λοιμώξεις 
– Μειωμένη διάρκεια ζωής του εμφυτεύματος 
– Επιπλοκές από αυξημένα σωματίδια λόγω φθοράς 
– Μετάδοση ασθενειών 
– Ανεπαρκής καθήλωση του εμφυτεύματος 
– Περιορισμένη λειτουργία του εμφυτεύματος 
– Αντίδραση στο εμφύτευμα ή/και απόρριψη του εμφυτεύματος 
 

Τα εργαλεία πρέπει να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση. 
Επιπλέον, τηρείτε τις ξεχωριστές οδηγίες μας για τη συσκευασία και τον καθαρισμό για εργαλεία. 
 
Τα προϊόντα μίας χρήσης δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιούνται. 
 
 
 
 
 

19. Επαναποστείρωση 
Τα εμφυτεύματα είναι σχεδιασμένα για μία χρήση μόνο. Η επαναποστείρωση δεν επιτρέπεται. 
Τα εμφυτεύματα, καθώς και τα υλικά τους, δεν είναι κατάλληλα για επαναποστείρωση. 
Μπορεί να συμβεί απρόβλεπτη υποβάθμιση σε αυτά τα εμφυτεύματα κατά τη διάρκεια της 
επαναποστείρωσης. 

20. Αποθήκευση και μεταφορά των εμφυτευμάτων 
Τα εμφυτεύματα σε αποστειρωμένη συσκευασία πρέπει να αποθηκεύονται στην άθικτη αρχική 
συσκευασία σε χώρους με επαρκή προστασία από ζημιά λόγω κρούσεων, παγωνιάς, υγρασίας, 
υπερβολικής θερμότητας και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. 
Η ακατάλληλη αποθήκευση λόγω υπερβολικής θερμότητας (> 50 °C) για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο (> 100 ημέρες) μπορεί να οδηγήσει σε ορατά κατάλοιπα της συσκευασίας επάνω στο 
εμφύτευμα. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή κατόπιν αιτήματος. 

21. Πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση των ασθενών 
Εάν η εμφύτευση αυτού του συστήματος θεωρείται ότι είναι η βέλτιστη λύση για τον ασθενή και 
ισχύει μία από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην ενότητα 22 για τον ασθενή, είναι 
απαραίτητο να δοθούν στον ασθενή συμβουλές σχετικά με τις αναμενόμενες συνέπειες που αυτές 
οι περιστάσεις θα μπορούσαν να έχουν στην επιτυχία της επέμβασης. Συνιστάται επίσης ο 
ασθενής να ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να μειώσει τις συνέπειες 
τέτοιων επιπλοκών. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ασθενή πρέπει να τεκμηριώνονται 
γραπτώς από τον χειρουργό που εκτελεί την επέμβαση. Μια κάρτα εμφυτεύματος για τον ασθενή 
θα πρέπει να παραδοθεί από τον χειρουργό. 

Οι ασθενείς θα πρέπει επίσης να λάβουν οδηγίες: 

– λεπτομερώς σχετικά με τους περιορισμούς των εμφυτευμάτων, ιδιαίτερα σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερβολικής καταπόνησης που προκαλείται από το σωματικό βάρος και τη 
σωματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν τις 
δραστηριότητές τους ανάλογα. 

– σχετικά με τη σύνθεση υλικών του εμφυτεύματος. 
– ότι είναι δυνατή η απόκριση των εμφυτευμάτων σε ανιχνευτές μετάλλων κατά τη διάρκεια 

ελέγχων ασφαλείας (π.χ. σε αεροδρόμια) και συνιστάται να έχουν μαζί τους μια κάρτα 
εμφυτεύματος ως απόδειξη. 

– ότι είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εμφυτευμάτων με ιατρικό απεικονιστικό εξοπλισμό (π.χ. 
μαγνητικό τομογράφο) 
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22. Περιστάσεις που μπορεί να παρεμβληθούν στην επιτυχία μιας 
επέμβασης 

– Σοβαρή οστεοπόρωση 
– Σοβαρές παραμορφώσεις 
– Συστηματικές νόσοι 
– Μεταβολικές διαταραχές 
– Ατομικό ιστορικό λοιμώξεων και πτώσεων 
– Εξάρτηση ή κατάχρηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής κατανάλωσης 

αλκοόλ και νικοτίνης 
– Παχυσαρκία 
– Ψυχικές διαταραχές ή νευρομυϊκές νόσοι 
– Βαριές σωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ισχυρές δονήσεις 
– Υπερευαισθησίες 

23. Προειδοποιήσεις/Προφυλάξεις 
– Ο χειρισμός των εμφυτευμάτων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και δεν επιτρέπεται η 

τροποποίηση ή αλλοίωσή τους, καθώς ακόμα και οι παραμικρές αμυχές και ζημιές μπορεί να 
μειώσουν σημαντικά τη σταθερότητα ή την απόδοση. Δεν επιτρέπεται η χρήση εμφυτευμάτων 
που έχουν υποστεί ζημιά. 

– Δεν επιτρέπεται να διενεργούνται χειρισμοί, όπως έντονη κάμψη, συστροφή ή προς τα πίσω 
κάμψη, σε εμφυτεύματα που περιλαμβάνουν στοιχεία πρόσδεσης (π.χ. ταινίες) για 
ενδοεγχειρητική προσαρμογή. 

– Οι επιφάνειες που προβλέπονται για τη σύνδεση αρθρωτών προσθετικών εξαρτημάτων 
(κώνος, καρφίδες, βίδες) δεν πρέπει να φέρουν ζημιές και ενδέχεται να χρειάζονται καθαρισμό 
με στείρο υγρό και στέγνωμα προτού συνδεθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε ούτε αίμα ούτε 
οποιαδήποτε άλλη επικάλυψη να μην επηρεάσει αρνητικά καμία από τις συνδέσεις, γεγονός 
το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την αξιοπιστία της σύνδεσης. 

– Μην προβαίνετε σε χειρισμούς ή κακομεταχείριση των εργαλείων. Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη 
για προϊόντα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, υποστεί μη προβλεπόμενη χρήση ή έχουν 
χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα. 
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24. Προεγχειρητικός σχεδιασμός 
Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την αναγνώριση του κατάλληλου 
συστήματος εμφυτεύματος και την επιλογή των εξαρτημάτων ενός συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
εξαρτήματα που απαιτούνται για τη χειρουργική επέμβαση έχουν παραταχθεί και προετοιμαστεί στο 
χειρουργείο. Δοκιμαστικές προθέσεις για την επαλήθευση της κατάλληλης εφαρμογής (όπου ισχύει) 
και πρόσθετα εμφυτεύματα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειάζονται άλλα 
μεγέθη ή που το προοριζόμενο εμφύτευμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα εργαλεία της GO 
Implants που είναι απαραίτητα για την εμφύτευση πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα και άθικτα. 
 
Εάν ενδείκνυται η εμφύτευση πρόθεσης, τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
μαζί με τις συνολικές περιστάσεις του ασθενούς: 
 

– ότι έχουν εξεταστεί όλες οι μη χειρουργικές και χειρουργικές θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις 
για την πάθηση της άρθρωσης 

– ότι η απόδοση της τοποθέτησης τεχνητής άρθρωσης είναι κατηγορηματικά κατώτερη της 
απόδοσης της φυσικής άρθρωσης, και ότι μια σχετιζόμενη με την ένδειξη βελτίωση της 
προεγχειρητικής κατάστασης είναι ο μόνος στόχος στη συγκεκριμένη περίπτωση 

– ότι η κατάλληλη επιλογή, τοποθέτηση και καθήλωση των συσκευών αποτελούν 
αποφασιστικούς παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάρκεια ζωής του εμφυτεύματος 

– ότι μια τεχνητή άρθρωση μπορεί να χαλαρώσει λόγω καταπόνησης, φθοράς και λοίμωξης, ή 
ότι μπορεί να συμβεί εξάρθρημα ή εξάρθρωση 

– ότι χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης, η οποία υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να 
αποκλείει την πιθανότητα αποκατάστασης της λειτουργίας της άρθρωσης, μπορεί να είναι 
απαραίτητη λόγω χαλάρωσης του εμφυτεύματος 

– ότι, εάν ενδείκνυται η χρήση οστικού τσιμέντου ή η επιλογή εμφυτευμάτων χωρίς τσιμέντο, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η βιολογική ηλικία του ασθενούς, μεταξύ άλλων 

– ότι ο ασθενής συμφωνεί να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση και αποδέχεται τους 
ενεχόμενους κινδύνους 

– ότι, εάν υποστεί ζημιά το φέρον φορτίο οστικό τσιμέντο ή/και οστικές δομές, τότε η χαλάρωση 
των εξαρτημάτων, κατάγματα οστού και θραύσεις εμφυτεύματος, καθώς και άλλες σοβαρές 
επιπλοκές δεν μπορούν να αποκλειστούν 

– ότι, εάν υπάρχει υποψία ότι ο ασθενής έχει αλλεργίες και δείξει θετικά αποτελέσματα στα 
εφαρμοζόμενα τεστ, τότε πρέπει να εξεταστούν οι ευαισθησίες σε ξένο σώμα (ανεκτικότητα σε 
υλικά) του ασθενούς 

– ότι οξείες και χρόνιες λοιμώξεις, τοπικές και συστηματικές, μπορεί να διακυβεύσουν την 
επιτυχή εμφύτευση, επομένως συνιστάται προεγχειρητική μικροβιολογική ανάλυση 

Γενικά, η μηχανική αστοχία ή θραύση ενός εμφυτεύματος αποτελεί σπάνια εξαίρεση. Ωστόσο, κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη βεβαιότητα παρά τη στιβαρή δομή του εμφυτεύματος. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε καταπόνηση που μπορεί να υποστεί το εμφύτευμα και η πρόθεση ως 
αποτέλεσμα πτώσης ή ατυχήματος, μεταξύ άλλων. 
Εάν η περιοχή αγκύρωσης του εμφυτεύματος στο οστό αλλοιωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε η πρόθεση 
να μην μπορεί πλέον να αντέξει τις φυσιολογικές τάσεις, και μια περιοχή της πρόθεσης υπόκειται 
ανισορροπία τάσεων, τότε μπορεί να προκληθεί μηχανική αστοχία του συστήματος εμφυτεύματος. 
Τέτοιες ανισορροπίες τάσεων μπορεί επίσης να συμβούν εάν τα στοιχεία αγκύρωσης των 
εμφυτευμάτων χρειάζεται να σχηματίσουν μια γέφυρα πάνω από μεγαλύτερα οστικά ελλείμματα χωρίς 
βέλτιστη ενδυνάμωση του οστού. Συνιστάται η χρήση εμφυτεύματος με τα μεγαλύτερα δυνατά στοιχεία 
αγκύρωσης. Η κατάλληλη προετοιμασία για χειρουργικές διαδικασίες περιλαμβάνει επίσης τον 
λειτουργικό έλεγχο των εμφυτευμάτων και των εργαλείων πριν από τη χρήση. 
 
Για οριστικές πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με το προϊόν, όπως συμβατότητα συστήματος, 
αριθμός προϊόντος, υλικό και διάρκεια ζωής, ανατρέξτε στην αναγνωριστική σήμανση επάνω στο 
εμφύτευμα ή/και στη συσκευασία. Πρέπει επίσης να εκμεταλλευτείτε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά 
με τις χειρουργικές τεχνικές και τον χειρισμό του συστήματος εμφυτεύματος, καθώς και το έντυπο 
υλικό που παρέχεται από την GO German Orthopedic Implants GmbH για την ενημέρωσή σας. Για να 
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μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της GO German 
Orthopedic Implants GmbH ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. 
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25. Χειρισμός 
Όλα τα εξαρτήματα εμφυτευμάτων παρέχονται στείρα ως συσκευές μίας χρήσης σε ατομικές 
συσκευασίες. Τα εξαρτήματα του εμφυτεύματος είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γάμμα, 
τουλάχιστον 25 kGy. 
Τα εμφυτεύματα πρέπει πάντα να φυλάσσονται στη μη ανοιγμένη προστατευτική συσκευασία τους. 
Εξετάστε τη συσκευασία για ζημιά πριν από τη χρήση του εμφυτεύματος. Κατεστραμμένες 
συσκευασίες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη στειρότητα των συσκευών όσο και στη 
σωστή απόδοση του εμφυτεύματος, οπότε η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. 

– Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης επάνω στα εμφυτεύματα. Εμφυτεύματα με ημερομηνία λήξης 
που έχει παρέλθει δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθούν για εμφύτευση! 

– Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε ότι το μοντέλο και το μέγεθος του εμφυτεύματος 
αντιστοιχούν με τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες στην ετικέτα της συσκευασίας. 

– Η συσκευασία μπορεί να περιέχει προστατευτικά στοιχεία για τα εμφυτεύματα. Αυτά τα 
στοιχεία δεν προορίζονται για εμφύτευση. 

– Τηρείτε τα σχετικά πρότυπα για τον άσηπτο χειρισμό των συσκευών κατά τη διάρκεια και μετά 
την αφαίρεση του εμφυτεύματος από τη συσκευασία. 

– Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, καταγράψτε την παρτίδα ή τους σειριακούς αριθμούς 
στην ετικέτα, καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για την ιχνηλάτηση της παρτίδας. 
Αυτοκόλλητες ετικέτες με αυτές τις πληροφορίες εσωκλείονται σε κάθε συσκευασία προς 
διευκόλυνσή σας. 
 

Ο χειρισμός των εργαλείων πρέπει πάντα να γίνεται με προσοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταφορά, 
τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποστείρωση και την αποθήκευση. Η κατάσταση στειρότητας των 
εργαλείων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την αποστειρωμένη συσκευασία των αντικειμένων και τις 
συνθήκες αποθήκευσης που επικρατούν, και πρέπει να προσδιορίζεται σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο υγιεινής του ιδρύματος σε βάση ανά περίπτωση. Η έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως πρέπει να 
αποφεύγεται. Ακατάλληλος χειρισμός και φροντίδα, καθώς και μη προοριζόμενη χρήση, μπορούν να 
οδηγήσουν σε πρόωρη φθορά ή ζημιά. 
 

26. Ενδοεγχειρητική χρήση 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη χειρουργική τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα για 
πληροφορίες σχετικά με την ενδοεγχειρητική χρήση του συστήματος. 

27. Μετεγχειρητικά 
Επιπρόσθετα στην κινησιολογική και μυϊκή εκπαίδευση, απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για την 
προσεκτική παροχή συμβουλών στον ασθενή κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής φάσης. 
Συνιστάται επιτηρούμενη από ιατρό μετεγχειρητική παρακολούθηση της προόδου της επούλωσης. 
Όπου εφαρμόζεται, θα πρέπει να δίνονται συμβουλές στους ασθενείς να αποφεύγουν την υπερβολική 
καταπόνηση. 

28. Σημειώσεις σχετικά με τις διαδικασίες εξετάσεων μαγνητικής και 
αξονικής τομογραφίας 

Τα εμφυτεύματά μας δεν έχουν αξιολογηθεί για ασφάλεια και συμβατότητα για διαδικασίες εξέτασης 
μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας. 
Στην περίπτωση των μεταλλικών εμφυτευμάτων και εξαρτημάτων εμφυτευμάτων, οι εξετάσεις 
μαγνητικής τομογραφίας ενέχουν δυνητικούς κινδύνους για τον ασθενή λόγω της πιθανής θέρμανσης 
και μετατόπισης των εμφυτευμάτων ή των εξαρτημάτων εμφυτευμάτων. 
Ομοίως, υπάρχει πιθανός κίνδυνος δημιουργίας τεχνουργημάτων στις εξετάσεις μαγνητικής και 
αξονικής τομογραφίας των μεταλλικών εμφυτευμάτων και εξαρτημάτων εμφυτευμάτων μας. 
Η πιθανότητα εμφάνισης και η έκταση των δυνητικών κινδύνων που αναφέρθηκαν εξαρτώνται από τον 
τύπο του χρησιμοποιούμενου συστήματος, τις παραμέτρους του συστήματος και τις 
χρησιμοποιούμενες ακολουθίες. 
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του συστήματος που 
χρησιμοποιείται για την απεικόνιση. 
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Η επιλογή της διαδικασίας απεικονιστικής εξέτασης και η αξιολόγηση των πιθανών ανεπιθύμητων 
ενεργειών αποτελούν ευθύνη του ιατρού που διεξάγει την εξέταση. 
Ο ιατρός που διεξάγει την εξέταση πρέπει να λάβει υπόψη την ατομική κατάσταση του ασθενούς και 
άλλες διαγνωστικές μεθόδους. 

29. Εκφύτευση των εμφυτευμάτων / Χειρουργική επέμβαση 
αναθεώρησης 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη χειρουργική τεχνική που συσχετίζεται με το σύστημα για 
πληροφορίες σχετικά με την εκφύτευση των εμφυτευμάτων και χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. 

30. Απόρριψη 
Η διαχείριση της συσκευασίας και των εξαρτημάτων του συστήματος προς απόρριψη πρέπει να 
γίνεται σε συμμόρφωση με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη νοσοκομειακών 
αποβλήτων. 

31. Αρχική χρήση των εργαλείων 
Τα μη στείρα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται σύμφωνα 
με την περιγραφή στο παρόν έγγραφο πριν από την αρχική χρήση. Όλοι οι χρήστες στα κεντρικά 
τμήματα αποστειρωμένων προμηθειών και στα χειρουργεία πρέπει να εξοικειωθούν με τη λειτουργία 
και τη συμβατότητα ενός εργαλείου πριν από τη χρήση του. 

32. Έλεγχος απόδοσης των εργαλείων 
Τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται για την καταλληλότητά τους για χειρουργική επέμβαση και τη 
λειτουργική τους επάρκεια κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από ορατά κατάλοιπα ή/και ρύπους. Ειδικότερα, πρέπει να ελέγχονται περιοχές και λειτουργίες όπως 
λειτουργίες μέτρησης, συμβατότητες, σχήματα, ακμές κοπής, άκρα, συνδέσεις, κλεισίματα, ασφάλειες, 
μηχανισμοί ανάσχεσης και κινούμενα εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα και εργαλεία που είναι 
κατασκευασμένα από πλαστικά πρέπει να ελέγχονται για φθορά λόγω παλαίωσης, π.χ. ρωγμές, 
ευθρυπτότητα ή σπασμένα κομματάκια και, εάν είναι εμφανής τέτοια ζημιά, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πλέον αλλά να αντικαθίστανται με νέα εργαλεία. 
Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των εργαλείων εξαρτάται από τα υλικά, τον σχεδιασμό, τη χρήση και την 
επανεπεξεργασία. Συνεπώς, μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα εργαλεία ή εργαλεία με εμφανείς 
μεταβολές στις επιφάνειες. Μην πραγματοποιείτε επισκευές εσείς οι ίδιοι. Το σέρβις και οι επισκευές 
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό του 
κατασκευαστή. 

33. Συντήρηση των εργαλείων 
Μετά από κάθε χρήση, υποβάλλετε τα εργαλεία σε επιθεώρηση/έλεγχο απόδοσης. Μετά τον 
καθαρισμό και τη θερμική απολύμανση, οι γίγγλυμες αρθρώσεις, τα σπειρώματα των βιδών και άλλα 
κινούμενα μέρη πρέπει να επικαλύπτονται με φυσιολογικά ασφαλές λάδι προκειμένου να μειώνεται η 
τριβή και η φθορά. (Για τη φροντίδα των εργαλείων, συνιστούμε: "neodisher IP Spray"). Σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρείτε επίσης τις επιπρόσθετες, ειδικές για το εργαλείο οδηγίες 
καθαρισμού και φροντίδας της GO Implants. 

34. Καθαρισμός και φροντίδα των εργαλείων 
Μετά από κάθε χρήση, τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να επιθεωρούνται 
από ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. επάρκεια από την DGSV [Γερμανική Ένωση Αποστειρωμένων 
Προμηθειών]). Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένα όσο είναι δυνατόν. 
Συνιστούμε την αφαίρεση των χονδρών ρύπων από τα εργαλεία με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι 
αμέσως μετά τη χρήση. Τα εργαλεία πρέπει στη συνέχεια να υποβάλλονται σε περαιτέρω καθαρισμό 
προτού σωματικά υγρά, υπολείμματα ιστού και άλλα κατάλοιπα προλάβουν να στεγνώσουν επάνω σε 
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αυτά. Συνεπώς, πρέπει να προωθούνται στο κεντρικό τμήμα αποστειρωμένων προμηθειών αμέσως 
μετά τη χειρουργική επέμβαση. 

35. Χειροκίνητος καθαρισμός εργαλείων 
Χρησιμοποιείτε διάλυμα ενζυματικού καθαριστικού με ουδέτερο pH, παρασκευασμένο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν που συνιστούμε είναι το MediClean της εταιρείας Dr. 
WEIGERT, Hamburg. 
Εμβυθίστε τελείως το εργαλείο (ή τα ξεχωριστά μέρη του) στο ενζυματικό διάλυμα και αφήστε το να 
διαβραχεί για 20 λεπτά. Καθαρίστε το εργαλείο προσεκτικά χρησιμοποιώντας βούρτσα με μαλακές 
πλαστικές τρίχες (δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις κοιλότητες και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές) μέχρι 
να έχουν απομακρυνθεί όλοι οι ορατοί ρύποι. Οι αυλοί πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας μια 
μακριά, λεπτή βούρτσα με μαλακές τρίχες (π.χ. καθαριστικό πίπας). Σημείωση: Το ενζυματικό διάλυμα 
πρέπει να αλλάζει εάν έχει μολυνθεί έντονα (με αίμα ή/και θολερότητα). 
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή ατσαλόμαλλο για τον καθαρισμό. 
Βγάλτε το εργαλείο από το ενζυματικό διάλυμα και ξεπλύνετέ το για τουλάχιστον 3 λεπτά σε 
κεκαθαρμένο νερό το οποίο έχει ληφθεί με υπερδιήθηση, RO (αντίστροφη ώσμωση), DI (απιονισμό) 
ή/και απόσταξη, ή έναν συνδυασμό αυτών. Ξεπλύνετε τους αυλούς, τα ανοίγματα και άλλες 
δυσπρόσιτες περιοχές σχολαστικά. 
Παρασκευάστε το διάλυμα καθαρισμού με ουδέτερο pH και ρίξτε το μέσα σε μια συσκευή καθαρισμού 
με υπερήχους. 
Εμβυθίστε τελείως το εργαλείο στο διάλυμα καθαρισμού και καθαρίστε με υπερήχους για 10 λεπτά, 
κατά προτίμηση στα 45–50 kHz. 
Ξεπλύνετε το εργαλείο σχολαστικά με κεκαθαρμένο νερό το οποίο έχει ληφθεί με υπερδιήθηση, RO, DI 
ή/και απόσταξη, ή έναν συνδυασμό αυτών, είτε για τουλάχιστον 3 λεπτά είτε μέχρι το νερό ξεπλύματος 
να μην περιέχει περαιτέρω ίχνη αίματος ή ρύπων. 
Επαναλάβετε τα βήματα (δ) και (ε) χρησιμοποιώντας πρόσφατα παρασκευασμένο διάλυμα 
καθαρισμού. 
Στεγνώστε το εργαλείο με καθαρό, απορροφητικό, αναλώσιμο πανί που δεν αφήνει χνούδι. 

36. Καθαρισμός εργαλείων σε πλυντήριο-απολυμαντή 
Πριν τον καθαρισμό και την απολύμανση σε επικυρωμένο πλυντήριο-απολυμαντή (WD) από 
ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. επάρκεια DGSV), συνιστούμε: 

a) Απόρριψη σε ξηρή κατάσταση στο χειρουργείο. 

b) Πλήρη αποσυναρμολόγηση των αποσπώμενων εξαρτημάτων 

c) Χειροκίνητη, μηχανική αφαίρεση οποιωνδήποτε έντονων ρύπων, κατά προτίμηση κάτω από 
τρεχούμενο νερό. 

d) Καθαρισμό με υπερήχους σε κατάλληλα καλάθια πλυσίματος, π.χ. σε BANDELIN RM 40/UH, 
με 400 mL SEPTO PRE CLEAN ανά 40 L νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου και 40 kHz 
για 15 λεπτά. 

e) Τοποθετήστε τα εργαλεία μέσα σε κατάλληλα καλάθια πλυσίματος, είτε αποσυναρμολογημένα 
είτε ανοικτά. Απαιτείται προσοχή για να διασφαλιστεί ότι το υγρό μπορεί να κυκλοφορεί 
επαρκώς γύρω από τα εργαλεία και ότι δεν υπάρχουν επιφάνειες που δεν εκτίθενται στο υγρό. 
Παρακαλούμε τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου-
απολυμαντή. Εάν τα εργαλεία είναι κοίλα, αυτή η λειτουργία πλυσίματος πρέπει να είναι 
εξίσου αποτελεσματική εσωτερικά όσο και εξωτερικά· χρησιμοποιήστε ειδικού σκοπού 
προσαρμογείς πλυντηρίου-απολυμαντή όπου είναι απαραίτητο. 

f) Ο αυτόματος καθαρισμός και η απολύμανση σε μηχάνημα πρέπει να διεξάγονται με χρήση 
επικυρωμένου πλυντηρίου-απολυμαντή, π.χ. BELIMED WD 290. Για επικυρωμένο αυτόματο 
καθαρισμό (συμπεριλαμβανομένης θερμικής απολύμανσης στους 93 °C για 5 λεπτά) 
συνιστούμε τις ακόλουθες παραμέτρους προγράμματος με αλκαλικό παράγοντα καθαρισμού 
αφού έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα (α) έως (ε): 
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Βήμα 
προγράμματος 

Είσοδος νερού Διάρκεια βήματος Διάρκεια 
μέτρησης 

Προκαθαρισμός Κρύο νερό 4 λεπτά — 

Καθαρισμός Απομεταλλωμένο νερό (DIW) 7 λεπτά 80 δευτ. στους 40 °C 

Παράγοντας 
ουδετεροποίηση
ς 

(DIW) 1 λεπτό 20 δευτ. 

Τελικό ξέβγαλμα (DIW) 5 λεπτά 10 δευτ. στους 50 °C 

Στέγνωμα 1η 
φάση 

— 5 λεπτά — 

Στέγνωμα 2η 
φάση 

— 10 λεπτά — 

 

Βήμα 
προγράμματος 

Θερμοκρασία Χημικό 

Προκαθαρισμός 25 °C — 

Καθαρισμός 60 °C Neodisher Mediclean forte 

Παράγοντας 
ουδετεροποίηση
ς 

— Neodisher N 

Τελικό ξέβγαλμα 93 °C Neodisher Mediklar 

Στέγνωμα 1η 
φάση 

120 °C — 

Στέγνωμα 2η 
φάση 

120 °C — 
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37. Αποστείρωση εργαλείων 
Τα εργαλεία μας είναι σχεδιασμένα για αποστείρωση με υγρή θερμότητα (αποστείρωση με ατμό) με τη 
μέθοδο κλασματοποιημένου προ-κενού (134 °C και χρόνο διατήρησης τουλάχιστον 5 λεπτά), π.χ. σε 
WEBECO EC 2120, που λειτουργεί από ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. επάρκεια DGSV). 

Η αποστείρωση με ατμό μπορεί να διεξαχθεί σε τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία αποστείρωσης 
(π.χ. DIN EN ISO 10993-12, 7405 ή/και ANSI AAMI ISO 11607, 11737-2) ή σε αποκλειστικό δίσκο σε 
ένα δοχείο αποστείρωσης που συμμορφώνεται με π.χ. DIN EN 868-8, DIN EN ISO 11607-1. 

Η μέθοδος αποστείρωσης πρέπει να επικυρωθεί από τον χρήστη. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 137 °C διότι σε αντίθετη περίπτωση οι λαβές, η μόνωση ή άλλα μη μεταλλικά 
εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά. 

Απαιτείται προσοχή για να διασφαλιστεί ότι, πριν την αποστείρωση, τα εργαλεία έχουν 
επανασυναρμολογηθεί και ανοιχτεί. Σχετικά με τον χειρισμό και τη φόρτωση, παρακαλούμε 
ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του αποστειρωτή σας. 

Τα πλαστικά εξαρτήματα και τα εξαρτήματα με πλαστική επικάλυψη δεν πρέπει να αποστειρώνονται 
σε αποστειρωτές θερμού αέρα. Σύσταση: Κατά τη χρήση δοχείων αποστείρωσης με δίσκους, οι 
γεμάτοι δίσκοι πρέπει επίσης να τυλίγονται με κατάλληλα υφάσματα ή μη υφασμένα υλικά. Το 
συνολικό βάρος κάθε δοχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg. 

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία μόλυνσης με πρίον, ακολουθήστε τις συστάσεις που έχουν εκδοθεί 
από το Ινστιτούτο Robert Koch (www.rki.de) και τηρήστε χρόνο διατήρησης τουλάχιστον 18 λεπτών 
στους 134 °C για την αποστείρωση με ατμό. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
είναι διαθέσιμες από την "Instrument Processing Working Group" (Ομάδα εργασίας επανεπεξεργασίας 
εργαλείων) στο www.a-k-i.org. 

38. Σέρβις εργαλείων 
Τα εργαλεία που αποστέλλονται για σέρβις πρέπει να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη 
επανεπεξεργασία έτσι ώστε να μην μπορούν να αποτελούν κίνδυνο για τρίτους. Θα χαρούμε να σας 
παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ειδικά σετ εργαλείων, τις εφαρμογές, την 
αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους. 

39. Σύνδεσμος στην Περίληψη της ασφάλειας και κλινικής 
απόδοσης 

Κατά τον χρόνο της σύνταξης του παρόντος εγγράφου, η βάση δεδομένων EUDAMED δεν ήταν 
ακόμα ενεργή, συνεπώς δεν μπορεί να δοθεί εδώ κάποιος σύνδεσμος στην περίληψη της ασφάλειας 
και κλινικής απόδοσης. 

40. Αιτήματα 
Αιτήματα οποιουδήποτε είδους πρέπει να υποβάλλονται στην GO German Orthopedic Implants GmbH 
(βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στο παρόν έγγραφο). 

41. Παράπονα σχετικά με τα προϊόντα μας 
Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται στο: 
complaint@go-implants.com 
 
Σε περίπτωση παραπόνου, το όνομα ή ο αριθμός αναφοράς του αντίστοιχου εξαρτήματος θα πρέπει 
να προσδιορίζονται με τον σειριακό αριθμό (SN) ή τον αριθμό παρτίδας (LOT), το όνομά σας και τη 
διεύθυνση επικοινωνίας σας. Ο λόγος για το παράπονο θα πρέπει να είναι σύντομος. 
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Η GO German Orthopedic Implants GmbH ή/και άλλες εταιρικές συνδεδεμένες οντότητες κατέχουν, χρησιμοποιούν ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για τα ακόλουθα εμπορικά σήματα σε πολλές δικαιοδοσίες: GO Implants, EasyHip. 

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο για αναφορά στις οντότητες 
που κατέχουν τα δικαιώματα μάρκας ή/και στις ονομασίες των προϊόντων τους και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων 
κατόχων τους. 


