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Znaczenie symboli i określeń na etykietach

Przestrzegać dołączonej 
instrukcji użycia

Produkt jednorazowy, nie 
używać ponownie

Sterylizacja promieniowaniem

Produkt sterylizowany tlenkiem 
etylenu

Numer kat.

Numer seryjny lub serii

Zapoznać się z instrukcją 
użycia

Producent

Qty. Liczba sztuk w opakowaniu

Data produkcji/sterylizacji  
(RRRR-MM lub RRRR-MM-DD)

Użyć do (RRRR-MM lub 
RRRR-MM-DD)

Uwaga, delikatne

Przechowywać w suchym 
miejscu

Przechowywać chroniąc przed 
światłem słonecznym

Nie używać, jeśli opakowanie 
jest uszkodzone

0482

Produkt spełnia obowiązujące 
wymagania, które są uregulo-
wane w prawodawstwie har-
monizacyjnym UE dotyczącym 
umieszczania oznakowania CE

Numer zamówienia
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1. Krótki opis
Nieaktywne, stosowane w chirurgii inwazyjnej systemy implantologicz-
ne firmy GO German Orthopedic Implants GmbH są przeznaczone do 
częściowego lub całkowitego długotrwałego zastępowania objętego 
chorobą stawu lub objętego chorobą obszaru kostnego w ciele ludzkim. 
Składają się one ze zdefiniowanych komponentów, które można łączyć 
ze sobą w ramach zezwoleń dla odpowiednich produktów. Produkty 
mogą być stosowane i obsługiwane wyłącznie w aseptycznym, me-
dycznym otoczeniu przez osoby, które posiadają wymagane wykształ-
cenie, wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie ortopedii i chirurgii. 
Ulotka dołączona do opakowania produktów nie zawiera wszystkich 
informacji, które są wymagane do wyboru i stosowania produktów. W 
celu zapewnienia prawidłowego postępowania należy przestrzegać 
również innych instrukcji dotyczących produktów, np. opisu techniki 
operacyjnej dla danego systemu lub specjalnych zaleceń dotyczących 
postępowania i etykiet produktów. Informacje służące do jednoznacz-
nej identyfikacji produktu, takie jak przynależność do systemu, numer 
artykułu, materiał i termin ważności, można znaleźć na oznakowaniu 
implantu i / lub na opakowaniu. W celu uzyskania większej ilości infor-
macji można skorzystać również z oferowanych szkoleń i pisemnych 
informacji. W tym celu należy skontaktować się z działem dystrybucji 
i przedstawicielstwem handlowym firmy GO German Orthopedic 
Implants GmbH.
2.	Postępowanie
Komponenty są dostarczane w stanie sterylnym (sterylizacja promie-
niowaniem gamma, co najmniej 25 kGy) jako produkty jednorazowe 
w opakowaniach jednostkowych. Wyjątek stanową tu komponenty z 
 wysoce usieciowanego polietylenu lub wysoce usieciowanego polie-
tylenu z witaminą E, które są sterylizowane tlenkiem etylenu i dostar-
czane jako produkty jednorazowe w opakowaniach jednostkowych. 
Opakowanie może zawierać składniki do ochrony implantów. Składniki 
te nie są przeznaczone do implantacji. Implanty należy zawsze prze-
chowywać w nieotwartych opakowaniach ochronnych. Przed użyciem 
implantu należy skontrolować opakowanie pod kątem uszkodzeń. W 
przypadku uszkodzonego opakowania może dojść do negatywnego 
wpływu zarówno na sterylność, jak również na sam produkt, i tym 
samym na nienaganne działanie produktu, dlatego nie wolno stosować 
tego produktu. Należy zwracać uwagę na termin ważności implan-
tów. Do implantacji nie wolno stosować implantów po upływie terminu 
ważności!
W czasie wyjmowania oraz po wyjęciu implantu z opakowania należy 
przestrzegać właściwych zasad aseptyki. Podczas usuwania opakowa-
nia należy zanotować numer serii i numer seryjny etykiety, ponieważ są 
one niezbędne do możliwości identyfikacji partii. W celu ułatwienia do 
każdego opakowania dołączone są naklejki z odpowiednimi informa-
cjami.
Uwaga!
•  Należy zachować szczególną ostrożność podczas posługiwania się 

implantami. Nie wolno ich odkształcać ani zmieniać. Nawet najmniej-
sze zadrapania i uszkodzenia mogą mieć znaczny negatywny wpływ 
na stabilność lub działanie. Nie wolno stosować uszkodzonych 
implantów.

•  Implantów, które są wyposażone w elementy mocujące (np. zapadki) 
do dopasowywania podczas operacji, nie wolno np. silnie wyginać, 
załamywać ani odginać.

•  Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przeznaczonych do łączenia 
powierzchni modułowych komponentów protez (np. konus, trzpień, 
śruby). Przed ich połączeniem należy ewentualnie oczyścić je 
sterylnym płynem i wysuszyć, aby podczas montowania nie dostała 
się krew ani jakikolwiek inny osad w obszar połączenia, który mógłby 
zagrozić bezpieczeństwu połączenia.

•  W bardzo rzadko występującym przypadku złamania głowy cera-
micznej można zastosować system  BIOLOX® OPTION. Zasadniczo 
operator musi upewnić się zgodnie z instrukcja użycia BIOLOX® 
OPTION, czy tolerowalne są widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia 
powierzchni konusa.

•  Implanty ceramiczne wolno stosować wyłącznie w połączeniu z 
fabrycznie nowymi, nieużywanymi implantami.

•  W przypadku złamanego komponentu ceramicznego konieczne jest 
całkowite usunięcie cząstek ceramicznych, ponieważ w przeciwnym 
razie należy spodziewać się większego ścierania.

•  Opakowania oraz przeznaczone do usunięcia implanty należy 
usuwać zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi 
usuwania odpadów szpitalnych.

3.		 Przechowywanie
Sterylnie opakowane implanty należy przechowywać w nieuszko-
dzonych opakowaniach oryginalnych w  budynkach, chroniąc przed 
mrozem, wilgocią, zbyt wysokimi temperaturami i bezpośrednim nasło-
necznieniem.
Nieprawidłowe przechowywanie z powodu zbyt dużego ciepła (> 50 
°C) przez dłuższy czas (> 100 dni) może prowadzić do widocznych 
pozostałości opakowania na implancie. 
Więcej informacji można uzyskać od producenta.
4.		 	Materiały,	wybór	implantu,	dopuszczalne	połączenia
Jako materiały podstawowe stosowane są tytan, stopy tytanu, stal implan-
tacyjna, stopy kobaltowo-chromowo-molibdenowe, polietylen o bardzo 
wysokiej masie cząsteczkowej i ceramika z tlenku glinu oraz ceramika 
kompozytowa z tlenku glinu:
–  stop na bazie kobaltu (CoCrMo) zgodnie z ISO 5832-4 / ASTM F-75 i 

ISO 5832-12 / ASTM F-1537
–  stop tytanu i aluminium (TiAl6V4) zgodnie z ISO 5832-3 / ASTM F-136 i 

ASTM F-1108
–  tytan (Ti) zgodnie z ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  implantacyjna stal szlachetna zgodnie z ISO 5832-1 / ASTM F 

-138 / ASTM F-139
–  stop na bazie kobaltu (CoCrNiMoFe) zgodnie z 5832-7 / ASTM F-1058
–  ceramiki z tlenku glinu „BIOLOX® forte“ (Al2O3) zgodnie z ISO 6474-1 i 

ceramika kompozytowa z tlenku glinu „BIOLOX® delta“ zgodnie z ISO 
6474-2 firmy CeramTec AG;

–  polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) zgodnie 
z ISO 5834-2 / ASTM F-648

–  wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej 
masie cząsteczkowej (UHMWPE) zgodnie z ISO 5834-2 / ASTM 
F-648 / ASTM F-2565

–  wysoce usieciowany polietylen na bazie polietylenu o bardzo wysokiej 
masie cząsteczkowej (UHMWPE) z witaminą E zgodnie z ISO 5834-
2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 / ASTM F-2695

–  powłoka z fosforanu wapnia zgodnie z ASTM F-1609
–  powłoka z czystego tytanu (CpTi) – powłoka tytanowo-plazmowa 

zgodnie z ASTM F-1580
–  podwójna powłoka z tytanu i fosforanu wapnia zgodnie z ASTM F-1580 

i ASTM F- 1609
–  powłoki z azotku tytanu (TiN: azotek tytanu, TiNbN: tytan-niob-azotek, 

TiNbON: tytan-niob-tlenoazotek, TiNb: tytan-niob) 
Więcej informacji o zestawieniach materiałowych można uzyskać u 
producenta. Informacje o wyborze implantu, dopuszczalnych możli-
wościach połączeń i materiałach implantów można znaleźć w opisie 
techniki operacyjnej danego systemu oraz na oznakowaniu opakowania. 
Informacje o przynależności i postępowaniu z instrumentami stosowany-
mi do implantacji można znaleźć również w opisie techniki operacyjnej. 
Połączenia z implantami innych producentów i / lub połączenia implan-
tów GO Implants, które odbiegają od informacji podanych w opisie tech-
niki operacyjnej, nie były sprawdzone w testach i są niedopuszczalne.
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4.1	Dopuszczalne	artykulacje	materiałów:
–  stop CoCrMo / UHMWPE lub wysoce usieciowany polietylen lub 

wysoce usieciowany polietylen  
z witaminą E

–  metale z powłoką TiN i TiNbN według normy ISO 5832ff / UHMWPE 
lub wysoce usieciowany polietylen lub wysoce usieciowany polietylen 
z witaminą E

–  Al2O3 / UHMWPE lub wysoce usieciowany polietylen lub wysoce 
usieciowany polietylen z witaminą E

–  Al2O3 / ceramika mieszana
–  ceramika mieszana / UHMWPE lub wysoce usieciowany polietylen 

lub wysoce usieciowany polietylen z witaminą E
–  ceramika mieszana / ceramika mieszana
W obszarze artykulacji zakazane są połączenia „ceramika-metal” i 
„metal-metal”. To samo dotyczy połączeń BIOLOX® delta lub BIOLOX® 
forte z komponentem ceramicznym innego producenta.
4.2	Zakres	ruchomości	implantów	stawu	biodrowego:
Zakres ruchomości standardowych połączeń jest zgodny z normą DIN 
EN ISO 21535. 
Wraz ze wzrastającą średnicą głowy protezy zwiększa się zakres 
ruchomości. W celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia u pacjentów z 
większą skłonnością do zwichnięcia firma GO German Orthopedic 
Implants GmbH oferuje komponenty hamujące luksację (z łopatkami, 
przeciwluksacyjne, inklinacyjne). Zaliczane są tu na przykład głowa 
protezy XL-28 z CoCrMo, panewki i wkłady panewek z łopatką (pod-
wyższenie krawędzi panewki). Z powodu długości szyjki głowy i łopatki 
panewki zakres ruchomości jest zmniejszony i mniejszy niż w przypad-
ku połączenia standardowego. Komponenty panewkowe o średnicy 
wewnętrznej mniejszej niż 28 mm (np. średnica wewnętrzna 22 mm) 
wykazują mniejszy zakres ruchomości niż połączenia standardowe. 
4.3	Konusy:
Konusy męskie i żeńskie modułowych połączeń trzpieni, takie jak 
trzpień protezy stawu biodrowego z głową protezy stawu biodrowego, 
muszą być ze sobą zgodne. Należy zwracać uwagę na prawidłowe 
sprzężenie konusów. Konusy są optymalnie dopasowane do siebie i nie 
wolno ich łączyć z produktami innych producentów.
4.4	Średnica:
Średnice łączonych komponentów artykulacyjnych muszą być zgodne 
ze sobą, np. średnica stosowanej głowy kości udowej musi być dopa-
sowana do średnicy wewnętrznej artykulacyjnej powierzchni łączonego 
komponentu (np. panewki).
4.5	Zakotwiczenie	implantów:
Komponenty implantów, które są przeznaczone do cementowania lub nie 
są przeznaczone do stosowania z cementem, są odpowiednio oznakowa-
ne.
5.	Wskazania	i	przeciwwskazania
Wskazania i przeciwwskazania są podane w opisie techniki operacyjnej 
danego systemu implantologicznego.
6.	Planowanie	przedoperacyjne
Planowanie przedoperacyjne udziela ważnych informacji służących do 
określenia nadającego się systemu implantologicznego i do wyboru 
komponentów systemu. Należy upewnić się, że wszystkie komponenty 
potrzebne do zabiegu są przygotowane w sali operacyjnej. Należy mieć 
przygotowane protezy próbne do sprawdzenia prawidłowego osadzenia 
(jeśli dotyczy) i dodatkowe implanty, jeśli potrzebne będą inne rozmiary 
lub jeśli nie można użyć zaplanowanego implantu. Muszą być dostępne 
w dobrym stanie wszystkie potrzebne do implantacji instrumenty GO 
Implants. 
Przy wskazaniu do zastosowania implantu należy przy uwzględnieniu 
ogólnego stanu pacjenta zwracać uwagę,
–  czy wzięto pod uwagę wszystkie możliwości leczenia 

nieoperacyjnego i operacyjnego choroby stawu

–  że proteza stawu jest zasadniczo podrzędna w porównaniu z 
naturalnym stawem w zakresie działania i że można dążyć wyłącznie 
do zależnej od wskazania poprawy stanu przedoperacyjnego

–  że proteza stawu może ulec obluzowaniu wskutek obciążenia, 
ścierania, zużycia lub zakażenia lub że może wystąpić zwichnięcie 
lub przemieszczenie

–  że wskutek obluzowania implantu może wystąpić konieczność 
operacji rewizyjnej, która ewentualnie wyklucza możliwość 
odtworzenia funkcji stawu

–  że przy wskazaniu do stosowania cementu kostnego lub wyborze 
implantów bezcementowych konieczne jest uwzględnienie m.in. 
wieku biologicznego pacjenta

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

–  że w przypadku uszkodzenia przenoszących energię struktur 
cementu kostnego lub kości nie można wykluczyć obluzowania 
komponentów, złamań kości i implantu oraz innych poważnych 
powikłań

–  że w przypadku podejrzenia alergii u pacjenta należy zbadać 
odpowiednimi testami wrażliwość 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 jakości implantu. 
Przyczyną tego może być między innymi wywołane upadkiem lub 
wypadkiem obciążenie implantu i protezy. Jeśli kość w obszarze 
osadzenia implantu ulegnie zmianie w takim stopniu, że nie będzie za-
gwarantowane prawidłowe obciążanie protezy i wskutek tego wytworzy 
się strefa częściowego przeciążenia na protezie, może wystąpić wada 
mechaniczna systemu implantologicznego. Takie częściowe przeciąże-
nie może wystąpić również wtedy, gdy elementy osadzające implantów 
muszą być osadzone w miejscach większych ubytków kostnych bez 
optymalnego wsparcia na kości. Zalecane jest stosowanie implantu z 
jak największym elementem osadzającym. Do prawidłowego przebiegu 
operacji należy również sprawdzenie działania implantu i instrumentów 
przed ich użyciem.
7.	Możliwe	zagrożenia	i	działania	niepożądane
Związane z operacją zagrożenia i działania niepożądane:
–  utrata krwi, przetoczenie krwi obcej / własnej
–  obrzęki / krwiaki
–  zakrzepice / zatory / zawał mięśnia sercowego
–  zaburzenia gojenia ran
–  zakażenia
–  uszkodzenia mięśni i nerwów
–  uszkodzenia naczyń krwionośnych
–  bóle ran
–  powikłania zastosowanego znieczulenia
–  zwapnienia pooperacyjne
Związane z implantami zagrożenia i działania niepożądane
–  złamania śródoperacyjne
–  zakażenie okołoprotezowe
–  reakcje alergiczne na komponenty implantów i / lub cząstki zużycia
–  spadek ciśnienia krwi po cemencie kostnym
–  złamania implantów / złamania ceramiki
–  obluzowanie lub opadanie implantów
–   nieprawidłowe położenie / nieprawidłowe ukierunkowanie implantów
–  zmniejszenie zakresu ruchomości
–  zwichnięcie komponentów stawowych
–  różnice długości kończyn
–  przedwczesne zużycie – ponowna operacja
–  ból operacyjnych, np. ból kości udowej
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–   protruzja implantu / nadżarcie (np. w przypadku komponentów panew-

kowych)
–   odgłosy związane z produktem (w przypadku artykulacji ceramika-

-ceramika), takie jak np. klikanie,  strzelanie, skrzypienie lub tarcie
8.	Przygotowanie	do	ponownego	użycia
Implanty są dostarczane jako sterylne produkty do jednorazowego 
użycia. Implantów, które były już wszczepione, nie można ponownie 
używać.
Instrumenty należy przed użyciem poddać procedurze przygotowania 
do użycia i sterylizacji. Należy przy tym przestrzegać naszej oddzielnej 
instrukcji przygotowania instrumentów do użycia.
9.	Ponowna	sterylizacja
Nasze implanty są przeznaczone do jednorazowego użycia. Zabro-
niona jest ponowna sterylizacja implantów, które utraciły sterylność u 
użytkownika.
Budowa tych implantów oraz ich materiały nie dopuszczają możliwo-
ści ponownej sterylizacji. Ponowna sterylizacja może spowodować 
nieprzewidziane zmiany implantów.
10.		Okoliczności,	które	mogą	mieć	wpływ	na	powodzenie	operacji
• ciężka osteoporoza
•  poważne deformacje
•  miejscowe guzy kostne
•  choroby układowe
•  zaburzenia przemiany materii
•  informacje o zakażeniach i upadkach w wywiadzie
•   uzależnienie lub nadużywanie narkotyków, w tym nadmierne spoży-

wanie alkoholu i nikotyny
•  otyłość
•  zaburzenia psychiczne lub choroby nerwowo-mięśniowe
•  duża aktywność fizyczna lub związana z silnymi wstrząsami
•  reakcje nadwrażliwości
11.	Po	operacji
Oprócz ćwiczeń ruchowych i treningu mięśni w fazie pooperacyjnej na-
leży zwracać szczególną uwagę na dokładne poinstruowanie pacjenta. 
Zalecana jest pooperacyjna kontrola procesu gojenia przez lekarza. 
Należy poinformować pacjentów również o ewentualnych ogranicze-
niach ruchomości.
12.	Informacje	dotyczące	badań	MRI	i	CT
Nasze implanty nie były poddane ocenie pod kątem bezpieczeństwa i 
zgodności podczas badań MRI i CT.
W przypadku naszych metalowych implantów i komponentów implan-
tów podczas badań MRI istnieją potencjalne zagrożenia dla pacjenta 
wskutek możliwego nagrzania i przemieszczania się implantów lub 
komponentów implantów.
Podczas badań MRI i CT naszych metalowych implantów i kompo-
nentów implantów istnieje również potencjalne ryzyko tworzenia się 
artefaktów.
Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zakres wymienionych poten-
cjalnych zagrożeń zależą od rodzaju stosowanego urządzenia, jego 
parametrów i zastosowanych sekwencji.
Należy zasadniczo przestrzegać danych w instrukcji obsługi udostęp-
nionej przez producenta urządzenia używanego do badań obrazowych.
Wybór metody badań obrazowych oraz ocena możliwych działań nie-
pożądanych jest obowiązkiem lekarza przeprowadzającego badanie.
Lekarz przeprowadzający badanie musi przy tym uwzględnić indywidu-
alny stan pacjenta i inne metody diagnostyczne.

13.	Ważne	informacje!
•  Jeśli implantacja systemu implantologicznego GO Implants jest 

uznawana za najlepsze rozwiązanie dla pacjenta i jeśli u pacjenta 
występuje jeden ze stanów wymienionych w punkcie 10, koniecz-
ne 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 obciążających okoliczności. Wszystkie 
informacje podawane pacjentowi powinny być udokumentowane na 
piśmie przez lekarza operującego.

•  Należy szczegółowo poinformować pacjentów o ograniczeniach 
implantów, między innymi o następstwach nadmiernego obciąże-
nia wskutek masy ciała i aktywności. Należy ich poinstruować, aby 
dopasowywali aktywność fizyczną do tych informacji.

•  Odpowiedni wybór, umiejscowienie i umocowanie produktów są de-
cydującymi czynnikami mającymi wpływ na okres trwałości implantu.

•  Instrukcje dotyczące użycia komponentów ceramicznych z BIOLOX® 
forte i BIOLOX® delta podczas operacji można znaleźć w opisie 
odpowiedniej techniki operacyjnej dla danego systemu.

•  Zapytania wszelkiego rodzaju należy kierować do firmy GO German 
Orthopedic Implants GmbH (patrz informacje kontaktowe na stronie 
tytułowej). To samo dotyczy zapytań odnośnie bliższych informacji o 
produktach.

14.	Zażalenia	dotyczące	naszych	produktów
Zażalenia wszelkiego rodzaju należy przesyłać do firmy GO German 
Orthopedic Implants GmbH na adres: 
complaint@go-implants.com. Podczas składania zażalenia należy 
podać nazwę lub numer REF odpowiedniego komponentu wraz z nu-
merem seryjnym (SN) lub numerem serii (LOT), imieniem i nazwiskiem 
osoby kierującej zażalenie oraz jej adresem kontaktowym. Należy 
krótko opisać przyczynę zażalenia.


