
… 1 … È

È

GOI-H44_003_2020-01

EL Οδηγίες χρήσης Εμφυτευμάτ

0482

Not for US-Distribution.

GO German Orthopedic Implants GmbH
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
Germany
info@go-implants.com
www.go-implants.com
Tel.: +49 (0) 40 64 66 59 37
Fax: +49 (0) 40 5 38 69 29



… 2 … È

È
Σημασία των συμβόλων και των σημάνσεων στις 
ετικέτες

Τηρήστε τις συνοδευτικές 
οδηγίες χρήσης

Προϊόν μίας χρήσης, 
δεν επιτρέπεται η 
επαναχρησιμοποίηση

Αποστείρωση με ακτινοβολία

Αποστειρωμένο με 
αιθυλενοξείδιο

Αριθμός προϊόντος

Σειριακός αριθμός ή αριθμός 
παρτίδας

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσεως

Κατασκευαστής

Qty. Αριθμός τεμαχίων στη 
συσκευασία

Ημερομηνία κατασκευής/
αποστείρωσης  
(ΕΕΕΕ-ΜΜ ή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Χρήση μέχρι (ΕΕΕΕ-ΜΜ ή 
ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Προσοχή, εύθραυστο

Να φυλάσσεται σε στεγνό 
μέρος

Να φυλάσσεται προστατευμένο 
από την ηλιακή ακτινοβολία

Να μην χρησιμοποιείται 
αν η συσκευασία είναι 
κατεστραμμένη

0482

Το προϊόν πληροί τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, οι οποίες διέπονται 
από τη νομοθεσία εναρμόνισης 
της ΕΕ για την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE

Αριθμός παραγγελίας



… 3 … È

È

1.	 Συνοπτική	περιγραφή
Τα μη ενεργά συστήματα εμφυτευμάτων επεμβατικής χειρουργικής 
της εταιρίας GO German Orthopedic Implants GmbH προορίζονται για 
τη μερική ή ολική μακροπρόθεσμη αντικατάσταση μίας πάσχουσας 
άρθρωσης του σώματος ή οστικής περιοχής στο ανθρώπινο 
σώμα. Αποτελούνται από καθορισμένα εξαρτήματα που μπορούν 
να συνδυαστούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της εκάστοτε έκδοσης 
προϊόντων. Η εφαρμογή και ο χειρισμός των προϊόντων επιτρέπεται, 
σε άσηπτο ιατρικό περιβάλλον, μόνο από πρόσωπα τα οποία 
διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση, γνώση ή εμπειρία στον 
ορθοπεδικό και χειρουργικό τομέα. Το ένθετο της συσκευασίας δεν 
περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιλογή 
και εφαρμογή των προϊόντων. Για το σωστό χειρισμό, πρέπει επιπλέον 
να συμβουλευθείτε τις σχετικές με το προϊόν οδηγίες, π.χ. για την 
αντίστοιχη με το εκάστοτε σύστημα χειρουργική τεχνική, καθώς και τις 
ειδικές συστάσεις χειρισμού και τις σημάνσεις του προϊόντος. Στοιχεία 
για την σαφή ταυτοποίηση του προϊόντος, όπως κατάταξη συστήματος, 
αριθμός προϊόντος, υλικό και αντοχή, παρέχονται στην επισήμανση 
του εμφυτεύματος ή / και της συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε επίσης 
για την ενημέρωση σας τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και τις γραπτές πληροφορίες. Επικοινωνήστε για το σκοπό αυτό 
με το τμήμα διάθεσης και εξυπηρέτησης πελατών της GO German 
Orthopedic Implants GmbH.
2.	 Χειρισμός
Τα εξαρτήματα παρέχονται αποστειρωμένα (με ακτινοβολία γάμμα, 
τουλάχιστον 25 kGy) ως προϊόντα μίας χρήσης σε μεμονωμένες 
συσκευασίες. Κατ’ εξαίρεση, τα εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο 
πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων 
ριζιδίων με βιταμίνη E αποστειρώνονται με αιθυλενοξείδιο (ETO) και 
διατίθενται ως προϊόντα μίας χρήσης σε μεμονωμένες συσκευασίες. 
Η συσκευασία μπορεί να περιέχει μέρη που προορίζονται για την 
προστασία των εμφυτευμάτων. Αυτά τα μέρη δεν είναι κατάλληλα για 
εμφύτευση. Τα εμφυτεύματα πρέπει να διατηρούνται πάντοτε μέσα σε 
ανέπαφες μη ανοιγμένες προστατευτικές συσκευασίες. Πριν τη χρήση 
του εμφυτεύματος, εξετάστε τη συσκευασία για τυχόν φθορές. Τυχόν 
φθορά στη συσκευασία μπορεί να επηρεάσει τόσο τη στειρότητα, 
όσο και το ίδιο το προϊόν και κατά συνέπεια τη σωστή λειτουργία 
του εμφυτεύματος, συνεπώς ένα τέτοιο προϊόν δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. Προσέχετε την ημερομηνία λήξης των εμφυτευμάτων. 
Εμφυτεύματα, των οποίων ηημερομηνία λήξης έχει παρέλθει, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον για εμφύτευση!
Κατά τη διάρκεια και μετά την αφαίρεση του εμφυτεύματος από τη 
συσκευασία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί για 
την ασηψία. Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, φυλάξτε τον αριθμό 
παρτίδας ή το σειριακό αριθμό της ετικέτας, για σκοπούς ιχνηλάτησης 
των παρτίδων. Για τη διευκόλυνσή σας, κάθε συσκευασία φέρει 
αυτοκόλλητα με τα κατάλληλα στοιχεία.
Προσοχή!
•  Ο χειρισμός των εμφυτευμάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή. Δεν επιτρέπεται η παραμόρφωση ή η τροποποίηση των 
εμφυτευμάτων, διότι ακόμα και ελάχιστες αμυχές και φθορές μπορεί 
να επηρεάσουν σημαντικά τη σταθερότητα ή τη λειτουργία τους. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση εμφυτευμάτων που έχουν υποστεί φθορά.

•  Στα εμφυτεύματα που περιέχουν εξαρτήματα πρόσδεσης (π.χ. 
κλείστρα) για λόγους ενδοεγχειρητικής προσαρμογής, δεν 
επιτρέπονται χειρισμοί όπως έντονη κύρτωση, συστροφή ή κάμψη.

•  Οι επιφάνειες των αρθρωτών προσθετικών εξαρτημάτων (κώνος, 
κοχλιοτόμος, βίδες) που προορίζονται για σύνδεση πρέπει να είναι 
άθικτες και, εάν είναι απαραίτητο, πριν από τη σύνδεση πρέπει να 
καθαρίζονται με αποστειρωμένο υγρό και να στεγνώνονται, έτσι 
ώστε κατά τη συναρμολόγηση να μη μεταφερθεί αίμα ή άλλη ύλη 
μεταξύ των αντίστοιχων επιφανειών σύνδεσης, θέτοντας σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της σύνδεσης.

•  Στην ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση της θραύσης μιας κεραμικής 
σφαιρικής κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα BIOLOX® 
OPTION. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του BIOLOX® OPTION, ο 
χειρουργός πρέπει κατά κανόνα να βεβαιωθεί ότι οι ορατές ή απτές 
βλάβες της επιφάνειας του κώνου είναι ανεκτές.

•  Τα κεραμικά εμφυτεύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
συνδυασμό με νέα, άθικτα, αχρησιμοποίητα εμφυτεύματα.

•  Σε περίπτωση θραύσης κάποιου κεραμικού εξαρτήματος, τα 
κεραμικά σωματίδια πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως, διότι σε 
αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη απότριψη.

•  Η απόρριψη των συσκευασιών και άχρηστων εμφυτευμάτων πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για 
την απόρριψη νοσοκομειακών αποβλήτων.

3.	 Αποθήκευση
Τα εμφυτεύματα σε αποστειρωμένη συσκευασία πρέπει να 
φυλάσσονται στην άθικτη αρχική προστατευτική συσκευασία, σε 
χώρους προφυλαγμένους από παγετό, υγρασία, υπερβολική ζέστη 
και άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και προστατευμένα από μηχανική 
καταστροφή. 
Η ακατάλληλη φύλαξη λόγω υπερβολικής θερμότητας (> 50 °C) για 
παρατεταμένη χρονική περίοδο (> 100 ημέρες) μπορεί να οδηγήσει σε 
ορατά υπολείμματα της συσκευασίας επάνω στο εμφύτευμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του 
προϊόντος.
4.	 	Υλικά,	επιλογή	εμφυτευμάτων,	επιτρεπτοί	συνδυασμοί
α βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τιτάνιο και κράματα 
τιτανίου, χάλυβας κατηγορίας εμφυτευμάτων, κράματα κοβαλτίου-
χρωμίου-μολυβδαινίου, πολυαιθυλένιο πολύ υψηλής μοριακής 
πυκνότητας και κεραμικά οξειδίου του αργιλίου, καθώς και μικτά 
κεραμικά αργιλίου:
–  Κράμα με βάση κοβάλτιο (CoCrMo) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

5832-4 / ASTM F-75 και ISO 5832-12 /  
ASTM F-1537

–  Κράμα τιτανίου-αργιλίου (TiAl6V4) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
5832-3 / ASTM F-136 και ASTM F-1108

–  Τιτάνιο (Ti) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  Χάλυβας κατηγορίας εμφυτευμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

5832-1 / ASTM F -138 / ASTM F-139
–  Κράμα με βάση κοβάλτιο (CoCrNiMoFe) σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 5832-7 / ASTM F-1058
–  Κεραμικά από οξείδιο του αργιλίου «BIOLOX® forte» (Al2O3) 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6474-1 και μικτά κεραμικά οξειδίου του 
αργιλίου «BIOLOX® delta» σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6474-2 της 
CeramTec AG

–  Πολυαιθυλένιο πολύ υψηλής μοριακής πυκνότητας (UHMWPE) 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5834-2 /  
ASTM F-648

–  Πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βάση πολυαιθυλένιο 
πολύ υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 5834-2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565

–  Πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βάση πολυαιθυλένιο 
πολύ υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) με βιταμίνη E σύμφωνα 
με τα πρότυπα ISO 5834-2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 /  
ASTM F-2695

–  Επικάλυψη φωσφορικού ασβεστίου σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 
F-1609
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–  Επικάλυψη καθαρού εμπορικού τιτανίου (CpTi) – Επικάλυψη με 

ψεκασμό πλάσματος τιτανίου σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 
F-1580

–  Διπλή επικάλυψη με τιτάνιο και φωσφορικό ασβέστιο σύμφωνα με 
τα πρότυπα ASTM F-1580 και ASTM F-1609

–  Επικαλύψεις νιτριδίου του τιτανίου (TiN: Νιτρίδιο τιτανίου, TiNbN: 
Νιτρίδιο τιτανίου-νιοβίου, TiNbON: Οξυνιτρίδιο τιτανίου-νιοβίου, 
TiNb: Τιτάνιο-νιόβιο)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των υλικών 
μπορείτε να προμηθευτείτε μετά από αίτηση από τον κατασκευαστή 
του προϊόντος. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των 
εμφυτευμάτων, τις επιτρεπτές δυνατότητες συνδυασμού και τα υλικά 
των εμφυτευμάτων ανατρέξτε στην αντίστοιχη με το εκάστοτε σύστημα 
χειρουργική τεχνική και την επισήμανση της συσκευασίας. Για στοιχεία 
σχετικά με την αντιστοίχιση και το χειρισμό των εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφύτευση ανατρέξτε επίσης 
στην αντίστοιχη χειρουργική τεχνική. Ο συνδυασμός με εμφυτεύματα 
τρίτων κατασκευαστών ή / και ο συνδυασμός με εμφυτεύματα GO 
Implants, κατά παρέκκλιση από τα δεδομένα της αντίστοιχης 
χειρουργικής τεχνικής, δεν έχει τεκμηριωθεί μέσω δοκιμών και δεν 
επιτρέπεται.
4.1	Επιτρεπτή	αντιστοίχηση	ολισθαινόντων	υλικών:
–  Κράμα CoCrMo / UHMWPE ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων 

ριζιδίων ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βιταμίνη E
–  Μέταλλα με επικάλυψη TiN και TiNbN από τη σειρά προτύπου ISO 

5832ff / UHMWPE ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων ή 
πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βιταμίνη E

–  Al2O3 / UHMWPE ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων ή 
πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βιταμίνη E

–  Al2O3 / Μικτό κεραμικό
–  Μικτό κεραμικό / UHMWPE ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων 

ριζιδίων ή πολυαιθυλένιο πολυσυνδεδεμένων ριζιδίων με βιταμίνη E
–  Μικτό κεραμικό / Μικτό κεραμικό
Στην επιφάνεια φόρτισης απαγορεύονται οι συνδυασμοί «κεραμικό με 
μέταλλο» και «μέταλλο με μέταλλο». Το ίδιο ισχύει επίσης σε χρήση 
των ζευγών BIOLOX® delta ή BIOLOX® forte με ένα κεραμικό εξάρτημα 
ενός τρίτου κατασκευαστή.
4.2	Εύρος	κίνησης	των	εμφυτευμάτων	ισχίου:
Το εύρος κίνησης των τυπικών συνδυασμών αντιστοιχεί στο πρότυπο 
DIN EN ISO 21535. 
Το εύρος κίνησης αυξάνεται με την αύξηση της διαμέτρου της 
προσθετικής κεφαλής. Για μείωση του κινδύνου εξαρθρήματος σε 
ασθενείς με αυξημένη τάση για εξάρθρημα, διατίθενται από την 
GO German Orthopedic Implants GmbH εξαρτήματα προστασίας 
από εξάρθρημα (με βάθρο, κατά του εξαρθρήματος, επικλινή). Εδώ 
ανήκουν, για παράδειγμα, η προσθετική κεφαλή XL-28 από CoCrMo, 
κοτυλιαία εξαρτήματα και ένθετα κοτυλιαίου εξαρτήματος με γείσο 
(αύξηση της παρυφής του κοτυλιαίου εξαρτήματος). Λόγω του μήκους 
του αυχένα της κεφαλής και του γείσου του κοτυλιαίου εξαρτήματος, το 
εύρος κίνησης μειώνεται και είναι μικρότερο από εκείνο ενός τυπικού 
συνδυασμού. Κοτυλιαία εξαρτήματα με εσωτερική διάμετρο μικρότερη 
από 28 mm (π.χ. εσωτερική διάμετρος 22 mm) παρουσιάζουν 
μικρότερο εύρος κίνησης από τους τυπικούς συνδυασμούς.
4.3	Κώνοι:
Οι αρσενικοί και θηλυκοί κώνοι για αρθρωτές συνδέσεις στυλεού, 
όπως π.χ. ο προσθετικός στυλεός ισχίου με την προσθετική κεφαλή 
ισχίου, πρέπει να αντιστοιχούν. Η σωστή σύνδεση των κώνων πρέπει 
να τηρείται αυστηρά. Οι κώνοι είναι προσαρμοσμένοι μεταξύ τους με 
βέλτιστο τρόπο και δεν πρέπει να συνδυάζονται με προϊόντα τρίτων 
κατασκευαστών.

4.4	Διάμετρος:
Οι διάμετροι των αρθρωτών εξαρτημάτων των επιφανειών 
ολίσθησης πρέπει να αντιστοιχούν μεταξύ τους, π.χ. η διάμετρος 
της χρησιμοποιούμενης κεφαλής ισχίου πρέπει να αντιστοιχεί στην 
εσωτερική διάμετρο της αρθρωτής επιφάνειας του αντίστοιχου 
εξαρτήματος ολίσθησης (π.χ. κοτυλιαίο εξάρτημα).
4.5	Στήριξη	των	εμφυτευμάτων:
Τα εξαρτήματα εμφυτευμάτων που προορίζονται για χρήση με ή χωρίς 
τσιμέντο φέρουν τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς.
5.	 Ενδείξεις	και	αντενδείξεις
Οι ενδείξεις και αντενδείξεις καθορίζονται από τη χειρουργική τεχνική 
του εκάστοτε συστήματος εμφυτεύματος
6.	 Προεγχειρητικός	σχεδιασμός
Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός παρέχει σημαντικές πληροφορίες για 
τον καθορισμό του κατάλληλου συστήματος εμφυτεύματος και για την 
επιλογή των εξαρτημάτων ενός συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
άμεσα διαθέσιμα στο χειρουργείο όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για 
την επέμβαση. Πρέπει επίσης να έχετε άμεσα διαθέσιμες δοκιμαστικές 
προσθέσεις για την επαλήθευση της σωστής εφαρμογής (όπου 
εφαρμόζεται), καθώς και επιπρόσθετα εμφυτεύματα, σε περίπτωση 
που χρειαστούν διαφορετικά μεγέθη ή το προβλεπόμενο εμφύτευμα 
δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα εργαλεία GO Implants 
που είναι απαραίτητα για την εμφύτευση πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
άθικτη κατάσταση. 
Στην ένδειξη για χρήση εμφυτεύματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
μαζί με τη γενική κλινική εικόνα του ασθενούς,
–  ότι έχουν εξεταστεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις για τη μη επεμβατική 

και την επεμβατική αντιμετώπιση της αρθροπάθειας
–  ότι η τεχνητή αντικατάσταση άρθρωσης είναι κατά κανόνα 

υποδεέστερη της λειτουργίας της φυσικής άρθρωσης και μπορεί να 
στοχεύει μόνο σε μια εξαρτώμενη από τις ενδείξεις βελτίωση της 
προεγχειρητικής κατάστασης

–  ότι μία τεχνητή άρθρωση μπορεί να υποστεί χαλάρωση εξαιτίας 
επιβάρυνσης, φθοράς και μόλυνσης ή ότι ενδέχεται να προκληθεί 
εξάρθρημα ή μετατόπιση

–  ότι η χαλάρωση του εμφυτεύματος μπορεί να καταστήσει αναγκαία 
μία επέμβαση αναθεώρησης, η οποία υπό ορισμένες συνθήκες 
αποκλείει τη δυνατότητα αποκατάστασης της λειτουργίας της 
άρθρωσης

–  ότι για την ένδειξη χρήσης οστικού τσιμέντου ή την επιλογή 
εμφυτευμάτων χωρίς τσιμέντο πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνεται 
υπόψη η βιολογική ηλικία του ασθενούς

–  ότι ο ασθενής είναι σύμφωνος με την επέμβαση και αποδέχεται τους 
κινδύνους που σχετίζονται με αυτή

–  ότι σε περίπτωση βλάβης του οστικού τσιμέντου ή των οστικών 
δομών που μεταβιβάζουν δύναμη, δεν μπορούν να αποκλειστούν 
χαλαρώσεις των εξαρτημάτων, κατάγματα των οστών και των 
εμφυτευμάτων, καθώς και άλλες σοβαρές επιπλοκές

–  ότι σε περίπτωση υποψίας αλλεργιών του ασθενούς, πρέπει να 
εξετάζεται η ευαισθησία του σε ξένα σώματα (συμβατότητα υλικών) 
με κατάλληλους ελέγχους

–  ότι οι οξείες και χρόνιες λοιμώξεις, τοπικές και συστημικές, μπορεί να 
διακυβεύσουν την επιτυχή εμφύτευση, επομένως συνιστάται προεγ-
χειρητική μικροβιολογική ανάλυση

Γενικά, η μηχανική βλάβη ή η θραύση ενός εμφυτεύματος αποτελεί 
σπάνια εξαίρεση. Εντούτοις, παρά την άψογη κατασκευή του 
εμφυτεύματος, δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη βεβαιότητα. 
Αιτία γι’ αυτό μπορεί μεταξύ άλλων να είναι μία επιβάρυνση του 
εμφυτεύματος και της πρόσθεσης εξαιτίας πτώσης ή ατυχήματος. Όταν 
το οστό στην περιοχή στερέωσης του εμφυτεύματος αλλάζει με τρόπο 
ώστε να μην μπορεί πλέον να διασφαλιστεί μία ομοιόμορφη φόρτιση 
της πρόσθεσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει μία ζώνη μερικής 
υπερφόρτισης στην πρόσθεση, το σύστημα εμφυτεύματος ενδέχεται 
να παρουσιάσει μηχανική βλάβη. 



… 5 … È

È
Ανάλογη μερική υπερφόρτιση μπορεί επίσης να προκύψει, όταν τα 
εξαρτήματα αγκύρωσης των εμφυτευμάτων πρέπει να γεφυρώσουν 
μεγαλύτερα οστικά ελλείμματα χωρίς βέλτιστη στήριξη στο οστό. 
Συνιστάται η χρήση του εμφυτεύματος με εξαρτήματα αγκύρωσης 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεγέθους. Για την ομαλή διεξαγωγή 
της επέμβασης απαιτείται επίσης ο έλεγχος της λειτουργίας του 
εμφυτεύματος και των εργαλείων πριν τη χρήση.
7.	Πιθανοί	κίνδυνοι	και	παρενέργειες
Κίνδυνοι της επέμβασης και παρενέργειες:
–  Απώλεια αίματος, χορήγηση ξένου / ιδίου αίματος
–  Οιδήματα / αιματώματα
–  Θρομβώσεις / Εμβολές / Έμφραγμα του μυοκαρδίου
–  Διαταραχές επούλωσης τραύματος
–  Λοιμώξεις
–  Μυϊκές και νευρικές βλάβες
–  Βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία
–  Πόνοι στην περιοχή του τραύματος
–  Επιπλοκές της εφαρμοζόμενης αναισθησίας
–  Μετεγχειρητικές αποτιτανώσεις
Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το εμφύτευμα και παρενέργειες:
–  Διεγχειρητικά κατάγματα
–  Περιπροσθετική λοίμωξη
–  Αλλεργικές αντιδράσεις στα εξαρτήματα του εμφυτεύματος ή / και 

στα σωματίδια τριβής
–  Πτώση αρτηριακής πίεσης μετά από χρήση οστικού τσιμέντου
–  Θραύση εμφυτευμάτων / κεραμικών στοιχείων
–  Χαλάρωση ή επακόλουθη καθίζηση των εμφυτευμάτων
–  Εσφαλμένη θέση / ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων
–  Μείωση του εύρους κίνησης
–  Εξάρθρωση των μερών της άρθρωσης
–  Διαφορές στο μήκος των άκρων
–  Πρώιμη φθορά – Νέα επέμβαση
–  Μετεγχειρητικός πόνος, π.χ. πόνος στον μηρό
–  Προεκβολή / διάβρωση του εμφυτεύματος (π.χ. σε κοτυλιαία 

εξαρτήματα ισχίου)
–  Θόρυβος σχετιζόμενος με το προϊόν (με συνδέσμους τριβής 

κεραμικό-σε-κεραμικό) όπως π.χ. «κλικ», «σκάσιμο», τρίξιμο ή 
τρίψιμο

8.	 Επαναχρησιμοποίηση
Τα εμφυτεύματα παραδίδονται ως αποστειρωμένα προϊόντα μίας 
χρήσης. Εμφυτεύματα που έχουν ήδη εμφυτευθεί δεν επιτρέπεται να 
επαναχρησιμοποιούνται.
Τα εργαλεία πρέπει να προετοιμάζονται και να αποστειρώνονται πριν 
τη χρήση. Συμβουλευθείτε επίσης για το σκοπό αυτό τις ξεχωριστές 
οδηγίες μας σχετικά με την προετοιμασία για τα εργαλεία.
9.	 Επαναποστείρωση
Τα εμφυτεύματά μας προορίζονται μόνο για μία χρήση. Σε περίπτωση 
απώλειας της στειρότητας, η επαναποστείρωση από τον χρήστη 
απαγορεύεται.
Ο σχεδιασμός αυτών των προϊόντων, καθώς και των υλικών τους, 
δεν επιτρέπει την επαναποστείρωση. Ενδέχεται να προκληθούν μη 
αναμενόμενες μεταβολές στα προϊόντα.
10.		Συνθήκες	που	μπορούν	να	επηρεάσουν	την	επιτυχία	της	

επέμβασης
•  Οστεοπόρωση οξείας μορφής
• Δυσμορφίες σοβαρής μορφής
• Τοπικοί οστικοί όγκοι
• Συστηματικές νόσοι
• Διαταραχές του μεταβολισμού
• Ενδείξεις από το ιστορικό για μολύνσεις και πτώσεις
•  Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και 
νικοτίνης

• Παχυσαρκία

• Διανοητικές διαταραχές ή νευρομυϊκές ασθένειες
•  Έντονες σωματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που 

σχετίζονται με ισχυρούς κραδασμούς
• Υπερευαισθησίες
11.	Μετεγχειρητικά
Εκτός της κινητικής και μυϊκής εξάσκησης, στη μετεγχειρητική φάση 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προσεκτική καθοδήγηση 
του ασθενούς. Συνιστάται η μετεγχειρητική επίβλεψη της εξέλιξης της 
ίασης να γίνεται από έναν ιατρό. Οι ασθενείς θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται για τους πιθανούς περιορισμούς επιβάρυνσης.
12.		Υποδείξεις	σχετικά	με	εξεταστικές	διαδικασίες	μαγνητικής	

τομογραφίας	(MRI)	και	αξονικής	τομογραφίας	(CT)
Τα εμφυτεύματά μας δεν έχουν αξιολογηθεί για ασφάλεια και 
ανεκτικότητα για εξεταστικές διαδικασίες MRI και CT.
Για τα μεταλλικά εμφυτεύματα και εξαρτήματα εμφυτευμάτων μας, 
οι εξετάσεις MRI ενέχουν πιθανούς κινδύνους για τον ασθενή λόγω 
θέρμανσης και μετατόπισης των εμφυτευμάτων ή των εξαρτημάτων 
εμφυτευμάτων.
Για τα μεταλλικά εμφυτεύματα και εξαρτήματα εμφυτευμάτων μας, οι 
εξετάσεις MRI και CT ενέχουν επίσης πιθανό κίνδυνο δημιουργίας 
τεχνουργημάτων.
Η πιθανότητα εμφάνισης και ο βαθμός των αναφερόμενων πιθανών 
κινδύνων εξαρτάται από τον τύπο της χρησιμοποιούμενης συσκευής, 
τις παραμέτρους συσκευής και τις χρησιμοποιούμενες ακολουθίες.
Τηρείτε πάντα τις πληροφορίες των οδηγιών χρήσης του 
κατασκευαστή της συσκευής που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση.
Η επιλογή της διαδικασίας απεικονιστικής εξέτασης και η αξιολόγηση 
των πιθανών παρενεργειών αποτελεί ευθύνη του ιατρού που διενεργεί 
την εξέταση.
Ο ιατρός που διενεργεί την εξέταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ατομική κατάσταση του ασθενή και άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
13.	Σημαντικές	υποδείξεις!
•  Όταν η εμφύτευση ενός συστήματος εμφυτεύματος GO Implants 

θεωρείται ως η βέλτιστη λύση για τον ασθενή και συντρέχει γι’ 
αυτόν κάποια από τις συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο 10, 
απαιτείται η ενημέρωση του ασθενή σχετικά με τις αναμενόμενες 
επιδράσεις των συγκεκριμένων συνθηκών στην επιτυχία της 
επέμβασης. Συνιστάται επίσης να ενημερώνεται ο ασθενής για 
τα μέτρα με τα οποία μπορεί να περιορίσει τις επιδράσεις των 
επιβαρυντικών αυτών συνθηκών. Όλες οι πληροφορίες που 
παρέχονται στον ασθενή πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά από το 
ιατρό που διενεργεί τη χειρουργική επέμβαση.

•  Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς σχετικά με τους 
περιορισμούς των εμφυτευμάτων, μεταξύ άλλων σχετικά με τις 
επιδράσεις της υπερβολικής επιβάρυνσης από το σωματικό βάρος 
και τις διάφορες δραστηριότητες. Θα πρέπει να παροτρύνονται να 
προσαρμόσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους.

•  Η κατάλληλη επιλογή, τοποθέτηση και στερέωση των προϊόντων 
συνιστούν αποφασιστικούς παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια 
ζωής του εμφυτεύματος.

•  Για υποδείξεις χειρισμού για κεραμικά εξαρτήματα από BIOLOX® 
forte και BIOLOX® delta κατά τη διάρκεια της επέμβασης ανατρέξτε 
στην εκάστοτε χειρουργική τεχνική που σχετίζεται με το σύστημα.

•  Ερωτήματα πάσης φύσεως πρέπει να απευθύνονται στην GO 
German Orthopedic Implants GmbH (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας 
στο εξώφυλλο). Το ίδιο ισχύει για αιτήματα παροχής περαιτέρω 
πληροφοριών για τα προϊόντα.

14.	Παράπονα	σχετικά	με	τα	προϊόντα	μας
Παράπονα οποιουδήποτε είδους πρέπει να γνωστοποιούνται στην GO 
German Orthopedic Implants GmbH στο: complaint@go-implants.com. 
Σε περίπτωση παραπόνου, πρέπει να προσδιορίζεται η ονομασία ή 
ο κωδικός προϊόντος (REF) του αντίστοιχου εξαρτήματος μαζί με τον 
σειριακό αριθμό (SN) και τον αριθμό παρτίδας (LOT), το όνομά σας και 
η διεύθυνση επικοινωνίας σας. Ο λόγος του παραπόνου περιγράφεται 
συνοπτικά.


