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INSTRUKCJA STOSOWANIA
Ważne informacje dotyczące produktu

WIERTŁA CHIRURGICZNE 

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1 PRZEZNACZENIE
 1. Wiertła chirurgiczne jednorazowego użytku służą do wiercenia i rozwiercania gniazda metalowego wkręta z systemu 

ChLP po zakończonym procesie leczenia. Wykorzystywane są podczas usuwania wkrętów, w których gniazdo przyłą-
czeniowe uległo uszkodzeniu i niemożliwe jest jego usunięcie przy pomocy wykrętaka.

 2. Wiertła należą do grupy narzędzi rotacyjnych, działających w połączeniu z wiertarką lub z innym aktywnym napędem.
 3. Narzędzia są przeznaczone do użycia wyłącznie przez wysoko wykwalifi kowanych specjalistów medycznych, którzy 

posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę do ich stosowania.
 4. UWAGA: NIE UŻYWAĆ WIERTŁA HSS (TiN) DO WIERCENIA W KOŚCI!
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2 OPIS
 1. Wiertła są wyrobami jednorazowego użytku, dostarczane są wyłącznie w postaci sterylnej.
 2. Opakowanie wiertła w momencie jego otrzymania powinno być nienaruszone.
 3. Opakowanie jednostkowe wyrobu sterylnego zawiera: jedną sztukę wyrobu w stanie sterylnym.
 4. Na opakowaniu sterylnym umieszczony jest wskaźnik sterylności.
 5. Opakowanie sterylne opatrzone jest etykietą wyrobu. Etykieta ta (jako podstawowa) zawiera:

 1) Logo ChM i adres producenta.
 2) Materiał: HSS (TiN).
 3) Nazwę i rozmiar wyrobu.
 4) Nr partii produkcyjnej (LOT), np.: XXXXXXX.
 5) Symbol STERILE - oznaczający wyrób sterylny.
 6) Nr partii sterylizacji, np.: S-XXXXXXX.
 7) Datę ważności oraz metodę sterylizacji.
 8) Nr katalogowy wyrobu (REF), np.: 40.XXXX.XXX.
 9) Znak zgodności CE i nr jednostki notyfi kowanej (0197).

 6. Oprócz etykiety podstawowej wyrobu, na opakowaniu może być również umieszczona etykieta pomocnicza, zawie-
rająca specyfi czne wymagania określonego obszaru rynku (np. wymagania prawne państwa, w którym wyrób będzie 
dystrybuowany).

 7. Wewnątrz opakowania znajduje się: instrukcja stosowania wiertła chirurgicznego.
 8. W zależności od rozmiaru lub rodzaju wiertła, na jego powierzchni mogą być umieszczone następujące informacje:

 1) Logo ChM.
 2) Nr partii produkcyjnej (LOT), np.: XXXXXXX.
 3) Nr katalogowy wyrobu (REF), np.: 40.XXXX.XXX.
 4) Rozmiar - np. 1,2 (średnica).
 5) Znak zgodności CE i nr jednostki notyfi kowanej (0197).

 9. Wiertło prawo-obrotowe (skrętne).

3 MATERIAŁY
 1. Narzędzia produkowane są ze stali szybkotnącej.
 2. Każde narzędzie narażone jest na wystąpienie korozji, przebarwień i uszkodzeń, jeżeli nie będzie traktowane z nale-

żytą starannością i zgodnie z poniższymi zaleceniami.

4 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 1. Operator z pełną świadomością podejmuje decyzję o zastosowaniu wiertła ze stali szybkotnącej podczas procedury 

usuwania wkrętów kostnych z systemu ChLP.
 2. Narzędzia są przeznaczone do użycia wyłącznie przez wysoko wykwalifi kowanych specjalistów medycznych, którzy 

posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę do ich stosowania.
 3. Lekarz powinien być zaznajomiony z poszczególnymi elementami jeszcze przed użyciem urządzenia, a także powinien 

osobiście sprawdzić kompletność wszystkich potrzebnych części i instrumentów przed rozpoczęciem operacji.
 4. Przed rozpoczęciem zabiegu należy dokładnie skontrolować wszystkie narzędzia pod wzgledem ich stanu i funkcjo-

nowania. Powinny być nieuszkodzone oraz bez śladów korozji. Ostrza i krawędzie tnące powinny być ostre i nieusz-
kodzone. Uszkodzone lub skorodowane narzędzia należy niezwłocznie wymienić. Użycie wygiętych, uszkodzonych 
lub skorodowanych narzędzi jest niedopuszczalne.

 5. Chirurg powinien sprawdzić, czy narzędzie rotacyjne zostało prawidłowo wprowadzone i zamocowane w napędzie 
przed jego aktywacją, w celu zabezpieczenia przed migracją i potencjalnym urazem.

 6. Podczas użycia narzędzia rotacyjnego połaczonego z napędem medycznym, operator oraz personel asystujący powinni 
używać odpowiedniego zabezpieczenia wzroku.

 7. Wiertła do metalu są twarde i kruche. Aby zapobiec pękaniu należy rozpocząć wiercenie z wiertłem już obracającym 
się i utrzymać wybraną oś wiertła podczas całego procesu wiercenia.



 8. Należy stosować ręczne chłodzenie sterylnym roztworem soli fi zjologicznej.
 9. Prawidłowa procedura usunięcia wkrętów powinna być przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem pola 

operacyjnego np. w gaziki nasączone solą fi zjologiczną, zaleca się zastosowanie systemu płucząco-odsysającego, 
który powinien stanowić wyposażenie bloku operacyjnego.

 10. Podczas wiercenia należy odsysać powstałe opiłki. Należy tak zabezpieczyć pole operacyjne, aby wióry metalowe nie 
przedostały się do tkanek pacjenta. Pozostawienie opiłków wiertła w wyniku ww. sytuacji może powodować powsta-
nie zjawiska „metalozy”, która może być bezpośrednią przyczyną bólu, zaburzeń czucia w obrębie kończyny, a nawet 
polineuropatii (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych). Wśród innych powikłań wymienia się reakcję nadwrażli-
wości typu opóźnionego, zwiększoną podatność na infekcję oraz osteolizę.

 11. Nie stosować nadmiernej siły podczas pracy z narzędziem – nadmierne obciążenie może prowadzić do trwałego 
uszkodzenia narzędzia i w konsekwencji do wadliwego działania.

 12. Sporadycznie może zdarzyć się pęknięcie lub złamanie narzędzia w trakcie zabiegu. Fragmenty narzędzia należy nie-
zwłocznie usunąć, postępując wg odpowiednich procedur szpitalnych.

 13. Należy unikać stosowania nadmiernych prędkości obrotowych - może to prowadzić do chwilowego wzrostu tempe-
ratury kości i otaczającej tkanki powyżej poziomu fi zjologicznego i powstania martwicy.

 14. W przypadku podejrzewanej lub udokumentowanej alergii bądź nietolerancji na metale, lekarz powinien ustalić, czy 
pacjent reaguje alergicznie na materiał narzędzia zlecając odpowiednie testy.

 15. Narzędzia są przeznaczone wyłącznie do określonych procedur i muszą być bezwzględnie stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do wadliwego działania, przyspie-
szonego zużycia, a w konsekwencji uszkodzenia narzędzia.

 16. Wiertło chirurgiczne jednorazowego użytku, które miało kontakt z tkankami i płynami ustrojowymi innego pacjenta 
nie może być ponownie użyte z uwagi na ryzyko potencjalnej infekcji krzyżowej (która może obejmować wirusy, bak-
terie i priony).

 17. Ponowne użycie lub przetwarzanie kliniczne wyrobu jednorazowego użytku stwarza ponadto ryzyko ich zanieczysz-
czenia, np. w wyniku przeniesienia materiału zakaźnego z jednego pacjenta na drugiego. Może to skutkować obra-
żeniami albo śmiercią pacjenta lub użytkownika.

 18. Po zakończeniu procedury operacyjnej wiertło chirurgiczne jednorazowego użytku powinno zostać zutylizowane 
zgodnie z odpowiednimi procedurami szpitalnymi.

 19. Napęd z zamocowanym narzędziem powinien być kontrolowany pewną ręką, w celu zabezpieczenia pacjenta lub 
personelu operacyjnego przed urazem.

5 PRZECHOWYWANIE
 1. Wyroby należy przechowywać w przeznaczonych dla nich opakowaniach ochronnych, w czystym i suchym pomiesz-

czeniu w temperaturze pokojowej i w warunkach zapewniających ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

6 PRZECIWWSKAZANIA
 1. Infekcja lub objawy miejscowego zapalenia w operowanym miejscu.
 2. Podejrzewana lub udokumentowana alergia bądź nietolerancja na materiał narzędzia. Jeżeli podejrzewa się, iż u pa-

cjenta może wystąpić nadwrażliwość na stosowany materiał, przed użyciem narzędzia należy wykonać odpowiednie 
testy.

 3. Zaburzenia ukrwienia w miejscu zabiegu.
 4. Każda sytuacja, w której zastosowanie procedury usunięcia implantu zaburzyłoby struktury anatomiczne lub procesy 

fi zjologiczne.
 5. Każda sytuacja, w której należy rozważyć operacyjne usunięcie implantu (np.: ciąża).
 6. Inne medyczne warunki wykluczające potencjalne korzyści wynikające z zabiegu.
 7. Każda inna sytuacja, która w ocenie lekarza stanowi przeciwwskazanie do usunięcia implantu zespolenia metalowego.
 8. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przeciwwskazań.



7 ZALECENIA PRZEDOPERACYJNE
 1. Wiertło musi być przechowywane w opakowaniu ochronnym przewidzianym dla każdego wyrobu sterylnego. Opa-

kowanie nie może być otwarte przed rozpoczęciem operacji.
 2. Wiertła nie można użyć, jeżeli pierwotne opakowanie sterylne jest uszkodzone. Sterylność nie może być zagwaran-

towana, jeżeli opakowanie zostało zniszczone. Sprawdzić dokładnie przed użyciem.
 3. Produkt należy wyjąć z opakowań w sposób zgodny z zasadami aseptyki.
 4. Zabieg usunięcia powinien wykonać chirurg znający odpowiednie zasady i techniki operacyjne oraz posiadający 

praktyczną umiejętność posługiwania się instrumentarium przeznaczonym do implantów fi rmy ChM. Za wybór od-
powiedniej techniki operacyjnej dla danego pacjenta jest odpowiedzialny lekarz.

 5. Operator z pełną świadomością podejmuje decyzję o wykorzystaniu wierteł ze stali szybkotnącej podczas procedury 
usuwania wkrętów kostnych z systemu ChLP.

 7. Zabieg musi być starannie zaplanowany. W celu zapewnienia, że odpowiednie narzędzia do usuwania wkrętów są 
dostępne, chirurg powinien mieć następujące informacje: typ implantu, kiedy zabieg implantacji był przeprowadzany, 
materiał implantu (stal implantacyjna czy tytan), geometria wnęki wkrętu i jego wymiar (sześciokątny, sześciokarbowy 
lub krzyżakowy), średnica wkrętu, wszelkie widoczne uszkodzenia implantu.

 8. W chwili przystąpienia do operacji dostępny powinien być odpowiedni zapas wierteł o wymaganych rozmiarach. 
Zaleca się użycie jednego wiertła do rozwiercenia max. dwóch gniazd wkrętów kostnych.

8 ZALECENIA DLA WIERTEŁ CHIRURGICZNYCH DOSTARCZANYCH JAKO STERYLNE
 1. Wiertło chirurgiczne dostarczane jako sterylne w opakowaniu sterylnym, na którym umieszczono napis: „STERILE”. 

Napis oznacza, że wyrób jest sterylny, a za proces sterylizacji w pełni odpowiedzialny jest producent.
 2. Sterylizację przeprowadzono promieniami gamma, stosując minimalną dawkę 25kGy.
 3. Przed użyciem sterylnego wyrobu należy przestrzegać poniższych zasad:

 1) Sprawdzić datę ważności sterylizacji.
 a) Nie używać wyrobu z przekroczonym terminem sterylności!

 2) Sprawdzić, czy opakowanie sterylne jest nieuszkodzone.
 a) Nie używać wyrobu w uszkodzonym opakowaniu sterylnym!

 3) Sprawdzić, czy umieszczony na opakowaniu sterylnym wskaźnik sterylności jest czerwony, co świadczy o przepro-
wadzonej sterylizacji radiacyjnej wyrobu.

 a) Nie należy używać wyrobu posiadającego inny kolor wskaźnika niż czerwony!
 4) UWAGA:

 a) Produkty należy zużywać w kolejności ich odbierania (zasada „pierwszy przy odbiorze, pierwszy do zużycia”), 
zwracając uwagę na wszystkie terminy ważności na etykiecie.

9 RESTERYLIZACJA
 1. Zabrania się resterylizacji wierteł chirurgicznych jednorazowego użytku.

10 REPROCESOWANIE
 1. Zabrania się reprocesowania wierteł chirurgicznych jednorazowego użytku.

Jeżeli niniejsza instrukcja okaże się niejasna, należy skontaktować się z producentem, który zobowiązuje się do udzie-
lenia wszelkich niezbędnych informacji. 

Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie internetowej:  www.chm.eu 
IFU-IIa-003/01.18; Data weryfi kacji: Styczeń 2018
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SYMBOL TRANSLATION • OBJAŚNIENIA SYMBOLI • ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ • EXPLICACIÓN 
DE LOS SÍMBOLOS • SYMBOLERKLÄRUNG • SYMBOLY PŘEKLADY • TRADUZIONE SIMBOLI

Do not reuse • Nie używać powtórnie • Не использовать повторно • No reutilizar • Nicht 
wiederverwenden • Nepoužívejte opakovaně • Non riutilizzare

Do not resterilize • Nie sterylizować ponownie • Не стерилизовать повторно • No reesterilizar • Nicht 
resterilisieren • Nepoužívejte resterilizaci • Non risterlilizzare

Do not use if package is damaged • Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone • Не использовать 
при повреждённой упаковке • No utilizar si el envase está dañado • Nicht verwenden falls Verpackung 
beschädigt ist • Nepoužívejte, pokud je obal poškozen • Non utilizzare se la confezione é danneggiata

Consult Instructions for Use • Zajrzyj do instrukcji używania • Обратитесь к инструкции по применению • 
Consultar instrucciones de uso • Siehe die Gebrauchsanweisung • Řiďte se návodem k použití • Consultare 
le instruzioni per l'uso

NON
STERILE

Non-sterile • Niesterylny • Не стерильно • No estéril • Unsteril • Nesterilní • Non sterile

Caution • Ostrzeżenie • Осторожно • Advertencia • Vorsicht • Varování • Avvertenza

STERILE R
Sterilized using irradiation • Sterylizowany przez napromieniowanie • Радиационная стерилизация • 
Esterilizado mediante radiación • Sterilisiert durch Bestrahlung • Sterilizovat zářením • Sterilizzato 
mediante irradiazione

STERILE VH202  
Sterilized using hydrogen peroxide • Sterylizowany nadtlenkiem wodoru • Стерилизован перекисью 
водорода • Esterilizado con peróxido de hidrógeno • Sterilisiert mit Wasserstoff peroxid • Sterilizováno s 
peroxidem vodíku • Sterilizzato mediante perossido di idrogeno

REF Catalogue number • Numer katalogowy • Номер по каталогу • Número de catálogo • Katalognummer • 
Katalogové číslo • Numero di catalogo

LOT Batch code • Kod partii • Код партии • Código de lote • Chargennummer • Číslo šarže • Codice del lotto

Mat: Material • Materiał • Материал • Material • Material • Materiál • Materiale

Qty: Quantity • Ilość • Количество • Cantidad • Menge • Množství • Quantita'

Use by • Użyć do • Использовать до • Usar antes de • Verwenden bis • Použijte do • Da utilizzare entro il


