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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

Ostrzeżenie - zwróć uwagę na szczególne postępowanie. 

Czynność wykonać pod kontrolą aparatu RTG. 

Informacja o kolejnych etapach postępowania. 

Przejście do kolejnego etapu postępowania. 

Powrót do określonego etapu i powtórzenie czynności. 

Przed zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje stosowania dostarczaną z wyrobem. Zawiera ona m.in. wskazania, przeciwwskazania, skutki 
niepożądane oraz zalecenia i ostrzeżenia związane z użyciem wyrobu. 

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz. 
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WSTĘP

I. WPROWADZENIE

I.1. OPIS I WSKAZANIA

System klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage składa się z wykonanych z tworzywa PEEK klatek o różnych wysokościach, długościach i kątach lordozy, by jak najlepiej 

dopasować się do warunków anatomicznych pacjenta. 

Implanty systemu klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage są zaprojektowane do wszczepiania obustronnego (w parach) i są przeznaczone do implantacji z dostępu 

tylnego i wykorzystywane do leczenia choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych (DDD), niestabilności kręgów, kręgozmyków stopnia 1 oraz chirurgii rewizyjnej.

Implanty należy stosować na jednym lub dwóch sąsiednich poziomach od L2 do S1. DDD zdefiniowana jest jako ból pochodzenia dyskowego, ze zwyrodnieniem 

dysku potwierdzonym wywiadem chorobowym i badaniami radiograficznymi. Pacjenci kwalifikowani do zabiegu powinni mieć w pełni dojrzały kościec i przejść 

sześciomiesięczne leczenie nieoperacyjne.

Implanty systemu klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage należy stosować razem z autogenicznym przeszczepem kości oraz dodatkowymi urządzeniami stabilizacyjnymi 

dopuszczonymi do użycia w operacjach kręgosłupa lędźwiowego (np. systemem śrub przeznasadowych i prętów).

I.2. PRZECIWSKAZANIA

Implanty międzykręgowe typu PLIF nie są przeznaczone do stosowania w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Wybór odpowiedniego implantu powinien być dokładnie rozważony w oparciu o całościową ocenę stanu pacjenta.

Wymienione poniżej stany mogą uniemożliwić lub zmniejszyć szansę na powodzenie zabiegu:

• Infekcja lokalna w operowanym miejscu.

• Objawy miejscowego zapalenia.

• Gorączka lub leukocytoza.

• Chorobliwa otyłość (określona zgodnie z normami W.H.O.).

• Ciąża.

• Choroby układu nerwowo-mięśniowego, które mogły by stwarzać wysokiego 

stopnia ryzyko niepowodzenia operacji lub powikłań pooperacyjnych.

• Każdy inny stan wykluczający osiągnięcie potencjalnych korzyści z zastosowania 

implantu kręgosłupa i zaburzający normalny proces przebudowy kości, 

np. obecność nowotworów lub wad wrodzonych, złamanie w pobliżu miejsca 

operacji, przyspieszone OB nie wyjaśnione innymi chorobami.

• Podejrzewana lub udokumentowana alergia bądź nietolerancja na materiał 

implantu. Jeżeli podejrzewa się iż u pacjenta może wystąpić nadwrażliwość 

na stosowany materiał, przed dokonaniem wszczepu należy wykonać 

odpowiednie testy.

• Każda sytuacja, w której nie jest potrzebne unieruchomienie kręgosłupa.

• Każda sytuacja nieopisana we wskazaniach.

• Każdy pacjent odmawiający przestrzegania zaleceń pooperacyjnych; choroba 

psychiczna, podeszły wiek lub uzależnienie (stany te mogą sprawić, iż pacjent 

będzie ignorował ograniczenia i środki ostrożności podczas stosowania implantu).

• Leczenie operacyjne tą metodą nie powinno być stosowane u pacjentów 

z rozpoznaną dziedziczną lub nabytą kruchością kości lub problemami 

z uwapnieniem kości.

• Urządzeń tych nie należy stosować u dzieci ani u pacjentów, których kręgosłup 

ciągle się rozwija.

• Kręgozmyk, którego nasilenia nie można zredukować do stopnia 1.

• Każda sytuacja, w której wybrane elementy implantu byłyby zbyt duże lub zbyt 

małe, aby uzyskać pozytywny rezultat.

• Każda sytuacja, w której miejsce operacji nie jest dostatecznie pokryte tkanką 

bądź materiał kostny lub jakość kości są niewystarczające.

• Każda sytuacja, w której zastosowanie implantu zaburzyłoby struktury 

anatomiczne lub procesy fizjologiczne.

• Wcześniejszy zrost na poziomie przeznaczonym do leczenia.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przeciwwskazań.

W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie:

• skutków niepożądanych,
• ostrzeżeń,
• sterylizacji,
• zaleceń przed- i po-operacyjnych,

należy zapoznać się z treścią Instrukcji Stosowania dla systemu PLIF PEEK Cage, dołączonej do jednostkowego opakowania implantu.
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WSTĘP

I.3. CECHY IMPLANTU

PEEK 
• Sztywność biozgodnego polimeru PEEK jest zbliżona do sztywności kości 

pacjenta, co zapewnia idealne warunki przenoszenia obciążeń.

• Przezierność polimeru PEEK dla promieni rentgenowskich umożliwia 

precyzyjną wizualizację i ocenę zrostu kostnego.

• Nieprzezierne dla promieniowania tantalowe markery radiograficzne 

umożliwiające śródoperacyjną rentgenowską wizualizację pozycji 

wszczepionego implantu.

ANATOMICZNY KSZTAŁT
• Atraumatyczna, zaokrąglona w kształt pocisku część przednia implantu w celu 

łatwiejszego wprowadzania.

• Na rodzinę klatek międzykręgowych składają się trzy wersje kątowe: 0°, 4° 

i 7° oraz jedna wersja anatomiczna z wypukłą dolną i górną powierzchnią 

oporową, które oferują chirurgowi szeroki wybór rozmiaru implantu 

dopasowanego do anatomii pacjenta i leczonej patologii.

ZĄBKOWANIA
Ząbkowana górna i dolna powierzchnia implantu zaprojektowana dla zapewnienia 

stabilności poprzez zakotwiczenie w powierzchniach trzonów kregowych.

OTWARTA BUDOWA
Otwór centralny, przeznaczony na przeszczep kostny, i otwory boczne 

umożliwiające przerost tkanki kostnej.

SZEROKI ZAKRES ROZMIARÓW
• Dwie długości implantów - 20 i 25 mm.

• Dziesięć wysokości implantów: od 9 do 18 mm z 1 mm przyrostem.
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Lordyczny 

Kąt lordozy 

α = 0° α = 4° α = 7°

L 
[mm]

H 
[mm] Nr katalogowy 

20

9 8.3988.009 8.3988.409 8.3988.709

10 8.3988.010 8.3988.410 8.3988.710

11 8.3988.011 8.3988.411 8.3988.711

12 8.3988.012 8.3988.412 8.3988.712

13 8.3988.013 8.3988.413 8.3988.713

14 8.3988.014 8.3988.414 8.3988.714

15 8.3988.015 8.3988.415 8.3988.715

16 8.3988.016 8.3988.416 8.3988.716

17 8.3988.017 8.3988.417 8.3988.717

18 8.3988.018 8.3988.418 8.3988.718

25

9 8.3989.009 8.3989.409 8.3989.709

10 8.3989.010 8.3989.410 8.3989.710

11 8.3989.011 8.3989.411 8.3989.711

12 8.3989.012 8.3989.412 8.3989.712

13 8.3989.013 8.3989.413 8.3989.713

14 8.3989.014 8.3989.414 8.3989.714

15 8.3989.015 8.3989.415 8.3989.715

16 8.3989.016 8.3989.416 8.3989.716

17 8.3989.017 8.3989.417 8.3989.717

18 8.3989.018 8.3989.418 8.3989.718

Wypukły 

L 
[mm]

H 
[mm] Nr katalogowy 

20

9 8.3988.909

10 8.3988.910

11 8.3988.911

12 8.3988.912

13 8.3988.913

14 8.3988.914

15 8.3988.915

16 8.3988.916

17 8.3988.917

18 8.3988.918

25

9 8.3989.909

10 8.3989.910

11 8.3989.911

12 8.3989.912

13 8.3989.913

14 8.3989.914

15 8.3989.915

16 8.3989.916

17 8.3989.917

18 8.3989.918

Koszyk międzykręgowy 

Położenie markerów radiograficznych 

α

11

H

L L

H

2mm

2,
5m

m

2,5mm

2,5mm

3,5mm

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

IMPLANTY

II. IMPLANTY Materiał:
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Instrumentarium do klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage15.0901.101 
(podstawowe) Nazwa Nr katalogowy Szt. 

Rozszerzacz 9 40.5805.009 1

Rozszerzacz 10 40.5805.010 1

Rozszerzacz 11 40.5805.011 1

Rozszerzacz 12 40.5805.012 1

Rozszerzacz 13 40.5805.013 1

Rozszerzacz 14 40.5805.014 1

Rozszerzacz 15 40.5805.015 1

Rozszerzacz 16 40.5805.016 1

Rozszerzacz 17 40.5805.017 1

Rozszerzacz 18 
Rozszerzacz przeznaczony do użycia wraz z Rękojeścią 
T z szybkozłączem do dystrakcji przestrzeni dyskowej. Rotacja 
narzędzia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
stopniowo powiększa przestrzeń dyskową. Rotacja przeciwnie do 
kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje ścinanie materiału 
krążka międzykręgowego; narzędzie powinno być wprowadzane 
horyzontalnie i następnie obracane.

40.5805.018 1

Rękojeść T z szybkozłączem 1/4”
Narzędzie używane jako rękojeść z szybkozłączem do 
wymiennych trzonów Rozszerzaczy. 

40.6673.000 1

Aplikator 
Aplikator przeznaczony do wprowadzenia klatek międzykręgowych 
PLIF PEEK Cage. 

40.5829.000 1

Impaktor do klatek 
Impaktor do klatek przeznaczony do wbicia klatki dla uzyskania 
optymalnego położenia. 

40.5836.000 1

Ubijak 
Ubijak przeznaczony do ręcznego ubijania wewnątrz klatki 
fragmentów autologicznego przeszczepu kostnego. 

40.6190.000 1

Statyw roboczy 
Statyw roboczy używany jako podparcie dla klatki, na którym 
jest ona napełniana fragmentami autologicznego przeszczepu 
kostnego. .

40.5809.000 1

Szczypce dystrakcyjne-szczęki 
Wymienne szczęki przeznaczone dla Szczypiec dystrakcyjnych 
równoległych. 

40.5812.000 1

Szczypce dystrakcyjne-szczęki 
Wymienne szczęki przeznaczone dla Szczypiec dystrakcyjnych 
równoległych.

40.5815.000 1

Podważka 6 40.4467.006 1

Podważka 10 
Podważka przeznaczona do odciągnięcia przyśrodkowo opony 
twardej w celu odsłonięcia tylnej części krążka międzykręgowego. 

40.4467.010 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

INSTRUMENTARIUM

III. NARZĘDZIA
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Instrumentarium do klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage15.0901.101 
(podstawowe) Nazwa Nr katalogowy Szt. 

Pokrywa kontenera 9x4 14.0901.103 1

Kontener 9x4H 14.0901.101 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

INSTRUMENTARIUM
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Instrumentarium [15.0901.102] stanowi wyposażenie ponadstandardowe.
W celu dołączenia go do zamawianego instrumentarium podstawowego, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub Działem sprze-
daży firmy ChM.

Instrumentarium do klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage 15.0901.102
(rozszerzenie) Nazwa Nr katalogowy 

№ по каталогу Szt. 

Pilnik Pilnik używany do utworzenia nierówności powierzchni 
trzonu kręgowego i spowodowania krwawienia przed implantacją 
klatki międzykręgowej. 

40.6196.000 1

Skrobaczka kostna owalna Skrobaczka kostna owalna 
używana do dokończenia preparacji powierzchni trzonów 
kręgowych. 

40.6192.000 1

Skrobaczka kostna prostokątna 
Skrobaczka kostna prostokątna odgięta używana do dokończenia 
preparacji powierzchni trzonów kręgowych. 

40.6193.000 1

Skrobaczka kostna Skrobaczka kostna może być użyta do 
usunięcia materiału krążka międzykręgowego jak również warstwy 
chrzęstnej z powierzchni trzonów. 

40.6198.000 1

Skrobaczka kostna odgięta 
Skrobaczka kostna odgięta może być użyta do usunięcia materiału 
krążka międzykręgowego jak również warstwy chrzęstnej 
z powierzchni trzonów. 

40.6199.000 1

Osteotom 
Osteotom przeznaczony do dłutowania, cięcia lub oddzielania 
kości. 

40.6191.000 1

Odgryzacz KERRISON, w górę, 130°, 230mm, 2mm 40.7086.002 1

Odgryzacz KERRISON, w górę, 130°, 230mm, 4mm
Narzędzie używane do usuwania fragmentów tkanki kostnej. 

40.7086.004 1

Odgryzacz CUSHING, prosty, 230 mm, 2 x10 mm 40.7027.042 1

Odgryzacz SPURLING, prosty, 230 mm, 4x10 mm
Narzędzie używane do usuwania tkanki krążków 
międzykręgowych. 

40.7033.044 1

Odgryzacz CUSHING, w górę, 230mm, 2x10mm 40.7028.042 1

Odgryzacz SPURLING, w górę, 230mm, 4x10mm 
Narzędzie używane do usuwania tkanki krążków międzykręgowych. 

40.7034.044 1

Kontener 9x4H 14.0901.102 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

INSTRUMENTARIUM
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Instrumentarium do klatek międzykręgowych-szczypce dystrakcyjne [15.0908.201] stanowi wyposażenie ponadstandardowe.
W celu dołączenia go do zamawianego instrumentarium podstawowego, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub Działem sprze-
daży firmy ChM. 

Instrumentarium do klatek międzykręgowych-szczypce dystrakcyjne [15.0908.201]
(rozszerzenie) Nazwa Nr katalogowy Szt. 

Paleta 9x4 1/2H 14.0908.201 1

Szczypce dystrakcyjne równoległe 40.8093.000 1

3

2

1

4

Lp. Nazwa Nr katalogowy№ 
по каталогу Szt.

1 Pokrywa kontenera 9x4H 14.0901.103 1

2 Paleta 9x4 1/2H 14.0908.201 1

3 Kontener 9x4H 14.0901.101 1

4 Kontener 9x4H 14.0901.102 1

Paleta 9x4 1/2H [14.0908.201] oraz kontener 9x4H 
[14.0901.102] stanowią rozszerzenie i nie wchodzą 
w skład instrumentarium podstawowego. 

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

INSTRUMENTARIUM

III.1. SPOSÓB KOMPLETACJI KONTENERÓW
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV. TECHNIKA OPERACYJNA

IV.1. UŁOŻENIE PACJENTA I DOSTĘP

Pacjent jest układany na stole operacyjnym z zachowaniem odpowiedniej 

przestrzeni dla aparatu RTG z ramieniem C. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie 

punktów nacisku na ciało pacjenta.

Wykonywane jest tylne, środkowe cięcie skórne, następnie tkanki są 

odpreparowywane w kierunku bocznym. Blaszka kręgu i wyrostek stawowy jest 

odsłaniany bocznie aż do uwidocznienia wyrostków poprzecznych.

W celu utrzymania prawidłowego odsłonięcia, mogą zostać użyte retraktory tkanek miękkich. Jako pomoc przy precyzyjnym, sródoperacyjnym określeniu położenia 

właściwych segmentów kręgosłupa, można użyć ramienia C.
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1

2

3

40.6191.000

40.7086.002
40.7086.004

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.2. LAMINEKTOMIA

Kanał kręgowy jest otwierany poprzez nacięcie blaszki łuku i wyrostka stawowego. 

Laminektomia jest poszerzana w kierunku bocznym aż do osiągnięcia przyśrodkowej 

krawędzi nasady łuku kręgowego, którą lokalizuje się palpacyjnie szpatułką. 

Przy użyciu Osteotomu [40.6191] 1  i Odgryzaczy Kerrisona [40.7086.002] 
lub [40.7086.004] 2  dolny wyrostek stawowy górnego kręgu jest stopniowo 

usuwany aż do odsłonięcia korzenia nerwowego 3 . 

Należy ze szczególną uwagą zweryfikować ruchomości prawego i lewego korzenia 

nerwowego przed wykonaniem dystrakcji przestrzeni dyskowej.

Pilnik, skrobaczki, osteotomy i odgryzacze stanowią wyposażenie 
dodatkowe w ramach osobnego instrumentarium [15.0901.102].
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4

40.8093

40.4467

5

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.3.  DYSCEKTOMIA I PRZYGOTOWANIE MIEJSCA 
WSZCZEPIENIA

Skuteczna dystrakcja jest pomocna podczas usuwania górnego wyrostka 

stawowego, dekompresji kanału kręgowego, preparacji przestrzeni międzykręgowej 

oraz wprowadzania klatki PLIF PEEK Cage.

Dystrakcja może być wykonana za pośrednictwem śrub przeznasadowych lub 

przy użyciu rozszerzaczy.

W przypadku gdy wybrano dystrakcję przy pomocy śrub przeznasadowych, 

śruby powinny być wprowadzone na tym etapie, stosując standardową technikę 

operacyjną, np. przy użyciu systemu śrub przeznasadowych CHARSPINE2.

Wymaganą dystrakcję wykonuje się pomiędzy wprowadzonymi śrubami 

przeznasadowymi przy użyciu Szczypiec dystrakcyjnych równoległych [40.8093] 
4 .

Szczypce [40.8093] stanowią wyposażenie dodatkowe w ramach 
osobnego instrumentarium [15.0908.201]. 
W przypadku gdy do stabilizacji przeznasadowej użyty został sys-
tem CHARSPINE2 szczypce znajdują się na standardowym wypo-
sażeniu stabilizatora.

 

Za pomocą Podważki [40.4467] 5  odciąga sie oponę twardą w celu odsłonięcia 

tylnej części krążka międzykręgowego. W większości przypadków Podważka jest 

zakładana na początkowej, niższej części korzenia nerwowego.
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40.7027.042
40.7033.044

40.6198.000

40.6199.000

6

7

8

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Poprzez wykonany otwór usuwa się fragmenty krążka międzykręgowego przy 

użyciu Odgryzaczy [40.7027.042] lub [40.7033.044] 7  i Skrobaczek kostnych 

[40.6198] lub [40.6199] 8 .

Przy użyciu cienkiego skalpela 6  wykonuje nacięcie o średnicy ok. 1 cm 

w pierścieniu włóknistym.

Pilnik, skrobaczki, osteotomy i odgryzacze stanowią wyposażenie 
dodatkowe w ramach osobnego instrumentarium [15.0901.102].
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90º

9

11

10

40.5805.009
40.5805.010
40.5805.011
40.5805.012
40.5805.013
40.5805.014
40.5805.015
40.5805.016
40.5805.017
40.5805.018

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

W przypadku pacjentów posiadających kości o słabszej jakości, może być pomocne 

użycie Rozszerzacza 9  zamiast Szczypiec dystrakcyjnych. 

Jedna strona końcówki Rozszerzacza [40.5805.009÷018] posiada gładkie 

powierzchnie, które przylegając do powierzchni trzonów kręgowych wywołują 

ich dystrakcję. Druga strona posiada krawędzie tnące, które skrawają powierzchnie 

trzonów kręgowych, odsłaniając kość podchrzęstną. 

Narzędzie powinno być wprowadzane horyzontalnie 10  i następnie obracane.

Rotacja narzędzia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 11  stopniowo 

powiększa przestrzeń dyskową. 

Rotacja przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje ścinanie 

materiału krążka międzykręgowego. 

Dystrakcja powinna być sekwencyjnie powiększana przy użyciu kolejnych, 

Rozszerzaczy, naprzemiennie z prawej i lewej strony, aż do momentu uzyskania 

odpowiedniej wysokości przestrzeni miedzykręgowej. 

Przy pełnej dystrakcji segmentu, Rozszerzacz musi być ciasno i do-
kładnie wpasowany w przestrzeń miedzykręgową.
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90º

12

13

14

40.6192

40.6193

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

W przypadku użycia Klatek o dł. 25 mm, Rozszerzacz powinien być zagłębiony 

do momentu pokrycia się znacznika 30 mm na narzędziu z tylną krawędzią 

trzonu kręgowego.

W przypadku użycia Klatek o dł. 20 mm, Rozszerzacz powinien być zagłębiony do 

momentu pokrycia się znacznika 25 mm na narzędziu z tylną krawędzią trzonu 

kręgowego 12 .

Skrobaczka kostna owalna [40.6192] lub skrobaczka kostna prostokątna [40.6193] 
14   mogą być użyte w celu dokończenia preparacji tych powierzchni trzonów 

kręgowych, które nie były dostępne dla Rozszerzacza.

Naniesiona na narzędziu skala pozwala na dokładny pomiar zagłębienia narzędzia 

w trakcie zabiegu.

Pilnik, skrobaczki, osteotomy i odgryzacze stanowią wyposażenie 
dodatkowe w ramach osobnego instrumentarium [15.0901.102].
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15

16

40.6196

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Dodatkowo, w celu usunięcia pozostałości krążka międzykręgowego oraz 

jako pomocy w przygotowaniu powierzchni trzonu (utworzenia nierówności 

powierzchni trzonu kręgowego i spowodowania krwawienia przed implantacją klatki 

międzykręgowej), możliwe jest użycie Pilnika [40.6196] 15 . 

Naniesiona na narzędziu skala 16  pozwala na dokładny pomiar zagłębienia 

narzędzia w trakcie zabiegu.

Pilnik, skrobaczki, osteotomy i odgryzacze stanowią wyposażenie 
dodatkowe w ramach osobnego instrumentarium [15.0901.102].
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17
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19

40.5829

40.5809

40.6190

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.4. PRZYGOTOWANIE IMPLANTU

Implant nakręcamy na Aplikator [40.5829] 17  i umieszczamy na Statywie 

roboczym [40.5809] 18 , gdzie następnie jest wypełniany autologicznymi 

wiórkami kostnymi. 

Fragmenty kości są ubijane ręcznie za pomocą ubijaka do przeszczepu [40.6190] 
19 . 

Ubity materiał kostny powinien wypełniać klatkę międzykręgową na równi 

z dolną i górną powierzchnią w celu zachowania kontaktu z powierzchnią 

trzonów kręgowych.
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22

40.5836

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.5. WPROWADZENIE KLATKI MIEDZYKREGOWEJ

Klatka powinna być wprowadzana delikatnie i stopniowo w szeroko otwartą 

przestrzeń międzykręgową 20 . Ząbkowane powierzchnie implantu powinny 

przylegać do powierzchni trzonów.

Dla zapewnienia łatwego wprowadzenia Klatki w przestrzeni międzykręgowej 

powinien być pozostawiony Rozszerzacz [40.5805.009÷018] (po drugiej stronie) 

lub utrzymana dystrakcja przy użyciu Szczypiec dystrakcyjnych [40.8093.000].
Dzięki stępionej, uformowanej w kształt pocisku części, implant może być 

wprowadzony bez ryzyka penetracji powierzchni trzonu kręgu.

Klatkę należy wprowadzić na prawidłową głębokość (ok. 4mm poza tylne obrzeże 

trzonu kręgowego). 

Głębokość wprowadzenia należy kontrolować na skali narzędzia 21 .

Po poprawnym wprowadzeniu Aplikator [40.5829.000] należy odkręcić. 

Jeżeli jest to wymagane, może zostać użyty Impaktor do klatek [40.5836] 22 , 

w celu dobicia klatki do wymaganej pozycji.

Ząbkowana końcówka narzędzia zapobiega jego ześlizgiwaniu się 

w trakcie pobijania.

Naniesiona na narzędziu skala pozwala na dokładny pomiar odległości pomiędzy 

implantem a tylnym obrzeżem trzonu kręgowego.
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23

24

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Procedura wprowadzania klatki jest następnie przeprowadzana po przeciwnej 

stronie, po czym wszystkie narzędzia są usuwane. 

Usytuowanie klatki sprawdza się przy użyciu badania obrazowego.

Po wprowadzeniu obu klatek międzykręgowych, dystrakcja kręgów może zostać 

zwolniona. 

Jeżeli śruby przeznasadowe nie zostały wcześniej wprowadzone, może to być 

wykonane na obecnym etapie, stosując standardową technikę operacyjną, np. przy 

użyciu systemu śrub przeznasadowych CHARSPINE2.

Na tym etapie może zostać wykonana finalna, delikatna kompresja kręgów. 

Przednie części trzonów kręgowych są luzowane. W naturalny sposób 

wywołuje to przywrócenie lordozy segmentu lędźwiowego i kompresję klatki 

międzykręgowej. 

W przypadku gdy do stabilizacji śrubami przeznasadowymi użyty został system 

CHARSPINE2, do kompresji można użyć szczypiec kompresyjnych [40.8094.000], 
które znajdują się na standardowym wyposażeniu stabilizatora 23 .

Instrumentarium do klatek międzykręgowych PLIF PEEK Cage nie 
zawiera szczypiec kompresyjnych [40.8094].

Po wykonaniu kompresji śrub, konstrukcja powinna zostać zablokowana 24 .
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40.5829

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.6. USUWANIE IMPLANTU

W przypadku potrzeby usunięcia klatki, wymagana jest dystrakcja kręgów z użyciem 

Rozszerzacza [40.5805.009÷018] lub Szczypiec dystrakcyjnych [40.8093.000].

Aplikator [40.5829.000] mocuje się do klatki po czym usuwa z przestrzeni 

międzykręgowej.
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INSTRUKCJA STOSOWANIA
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE 

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

1 PRZEZNACZENIE
 1. Narzędzia są przeznaczone do użycia wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów medycznych, 

którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę do ich stosowania.

2 OPIS
 1. Opakowanie jednostkowe wyrobu zawiera jedną sztukę wyrobu w stanie niesterylnym. Typowym opakowa-

niem są przezroczyste torebki foliowe. Wyroby mogą być również dostarczone jako zestaw (ułożone na paletach 
i umieszczone w specjalnie zaprojektowanych kontenerach sterylizacyjnych). Zarówno do opakowań jednostko-
wych jak i zestawów dołączana jest niniejsza instrukcja stosowania.

 2. Opakowanie opatrzone jest etykietą wyrobu. Etykieta ta (jako podstawowa) zawiera m.in.:
 1) Logo ChM i adres producenta.
 2) Nr katalogowy wyrobu (REF), np.: 40.XXXX.XXX, oraz nazwę i rozmiar wyrobu.
 3) Nr partii produkcyjnej (LOT), np.: XXXXXXX.
 4) Symbol NON-STERILE - oznaczający wyrób niesterylny.
 5) Symbole informacyjne (opisane w stopce niniejszej instrukcji).
 6) Znak zgodności CE.
 3. W zależności od rozmiaru lub rodzaju wyrobu, na jego powierzchni mogą być umieszczone następujące informa-

cje: logo producenta, nr partii produkcyjnej (LOT), nr katalogowy wyrobu (REF), rodzaj materiału oraz rozmiar.

3 MATERIAŁY
 1. Narzędzia produkowane przez ChM sp. z o.o. wykonywane są głównie ze stali, stopów aluminium oraz tworzyw 

sztucznych, dopuszczonych do stosowania na narzędzia chirurgiczne, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 2. Narzędzia produkowane ze stali odpornych na korozję, ze względu na wysoką zawartość chromu tworzą na po-

wierzchni ochronną warstwę tlenkową (tzw. pasywną), która chroni te narzędzia przed korozją.
 3. Narzędzia produkowane z aluminium to głównie palety, statywy i kuwety oraz niektóre części instrumentów ta-

kie jak np. rękojeści. Aluminium poprzez elektrochemiczną obróbkę powierzchni wytwarza odporną powłokę 
tlenkową, która może być barwiona lub mieć barwę naturalną (barwa srebrzystoszara).

 4. Wyroby wykonane z aluminium z obrobioną powierzchnią wykazują dobrą odporność na korozję, jednak należy 
unikać kontaktu z silnie alkalicznymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi oraz roztworami zawierającymi 
jod lub pewne sole metali, gdyż w tych warunkach dochodzi do ingerencji chemicznej na obrobionej powierzchni 
aluminiowej.

 5. Narzędzia produkowane z tworzyw sztucznych to głównie palety, statywy i kuwety oraz niektóre części instru-
mentów takie jak np. rękojeści, nakładki chwytowe i pokrętła.Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji na-
rzędzi to głównie PPSU (polifenylosulfon), PEEK (polieteroeteroketon),teflon (PTFE - politetrafluoroetylen) oraz 
silikon. Ww. tworzywa można procesować (tj.: czyścić, myć, sterylizować) w temperaturach nie wyższych niż 
140°C i są one stabilne w wodnych roztworach środków myjąco-dezynfekujących o wartościach pH od 4 do 10,8.

 6. Narzędzia chirurgiczne stalowe z utwardzaną wkładką charakteryzują się większą wytrzymałością niż wyroby 
stalowe. Atutem wyrobu jest wkładka umieszczona w części roboczej wykonana z węglików spiekanych. Wkład-
ka taka charakteryzuje się dużą twardością oraz odpornością na ścieranie.

 7. Jeżeli nie można stwierdzić, z jakiego materiału wykonany jest dany instrument, należy skontaktować się z przed-
stawicielem firmy ChM.

4 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 1. Narzędzia są przeznaczone do użycia wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów medycznych, 

którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę do ich stosowania.
 2. Nieprawidłowe,nieostrożne i niezgodne z poniższymi zaleceniami obchodzenie się z narzędziami może prowadzić 

do uszkodzeń chemicznych, elektrochemicznych lub fizycznych narzędzi, co może niekorzystnie wpłynąć na ich 
odporność korozyjną oraz skrócić czas przydatności do użycia.

 3. 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, 
przyspieszonego zużycia, a w konsekwencji uszkodzenia narzędzia.

 4. 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.

 5. Przed rozpoczęciem zabiegu należy dokładnie skontrolować wszystkie narzędzia pod wzgledem ich stanu i funk-
cjonowania. Powinny być nieuszkodzone oraz bez śladów korozji. Ostrza i krawędzie tnące powinny być ostre 
i nieuszkodzone. Uszkodzone lub skorodowane narzędzia należy niezwłocznie wymienić. Użycie wygiętych, 
uszkodzonych lub skorodowanych narzędzi jest niedopuszczalne.

 6. Tkanki w pobliżu pola operacyjnego powinny zostać zabezpieczone.
 7. Kolizja narzędzia z metalowym osprzętem operacyjnym, retraktorem lub innym przyrządem może być przyczyną 

uszkodzenia i konieczności śródoperacyjnej wymiany.
 8. Nie stosować nadmiernej siły podczas pracy z narzędziem – nadmierne obciążenie może prowadzić do trwałego 

uszkodzenia narzędzia i w konsekwencji do wadliwego działania.
 9. Narzędzia ulegają ciągłym procesom zużywania się. Sporadycznie może zdarzyć się pęknięcie lub złamanie na-

rzędzia w trakcie zabiegu. Narzędzia poddane długotrwałemu użytkowaniu lub działaniu nadmiernych obciążeń 
są bardziej podatne na złamania, w zależności od stopnia ostrożności w trakcie zabiegu i liczby wykonanych 
zabiegów. W przypadku złamania, fragmenty narzędzia należy niezwłocznie usunąć i utylizować, postępując 
wg procedur obowiązujących w danej placówce medycznej.

 10. W celu potwierdzenia usunięcia z pola operacyjnego wszystkich niepożądanych odłamków metalu, zaleca się 
użycie śródoperacyjnego badania rentgenowskiego.

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

 12. Należy bezwzględnie przestrzegać daty następnej kalibracji, która jest trwale nacechowana na narzędziach 
dynamometrycznych (patrz rozdział KALIBRACJA). Użycie narzędzia dynamometrycznego z przekroczoną datą 
następnej kalibracji może być przyczyną potencjalnego urazu, uszkodzenia implantu, uszkodzenia narzędzia 
lub utraty korekcji. Jeżeli przed upływem daty następnej kalibracji, np. w wyniku intensywnego użytkowania 
stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia dynamometrycznego, należy go 
bezzwłocznie odesłać do producenta w celu kalibracji.

 13. Narzędzie, które miało kontakt z tkankami lub płynami ustrojowymi innego pacjenta, nie może być ponownie 
użyte przed jego reprocesowaniem z uwagi na ryzyko potencjalnej infekcji krzyżowej, która może obejmować 
wirusy, bakterie i priony.

 14. Przy stosowaniu wyrobów z wkładką utwardzaną podczas zabiegu należy wykorzystywać środkową, roboczą 
część narzędzia. Nieprawidłowe posługiwanie się, czy też niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie wy-
robu może spowodować uszkodzenie części roboczej w postaci np. wykruszenia wkładki.

5 CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA
 1. Przed użyciem wyrobu niesterylnego należy przestrzegać poniższych zasad:
 1) Wyrób musi być poddany procesom czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.
 2) Dokładne czyszczenie jest procesem złożonym, którego powodzenie zależy między innymi od: jakości wody, 

ilości i rodzaju środka myjącego, metody czyszczenia (ręcznej, automatycznej), dokładności płukania i susze-
nia, prawidłowego przygotowania wyrobu, czasu, temperatury oraz staranności osoby odpowiedzialnej za 
przebieg czyszczenia, itp.

 3) Placówka szpitalna pozostaje odpowiedzialna za skuteczność przeprowadzenia przez nią procesów czyszcze-
nia, pakowania i sterylizacji z użyciem posiadanego sprzętu, materiałów oraz odpowiednio przeszkolonego 
personelu.

 2. Przygotowanie w miejscu użycia.
 1) Bezpośrednio po użyciu należy usunąć z narzędzi krew i inne zanieczyszczenia za pomocą ściereczek jednora-

zowych lub ręczników papierowych. Dodatkowo zalecane jest płukanie pod bieżącą wodą lub umieszczenie 
narzędzi w wodnym roztworze środka dezynfekującego. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia krwi, tkanek, 
płynów ustrojowych i innych zanieczyszczeń biologicznych na powierzchni narzędzi.

 2) Aby zapobiec zasychaniu krwi i zanieczyszczeń na powierzchni narzędzi, do miejsca przetwarzania należy je 
transportować w zamkniętych kontenerach lub pod przykryciem wilgotnych ściereczek.

 3) Aby uniknąć skażenia, podczas transportu należy odseparować narzędzia zabrudzone od niezabrudzonych.
 3. Przygotowanie do czyszczenia i dezynfekcji (dla wszystkich metod).
 1) Użyte narzędzia należy poddać reprocesowaniu tak szybko jak to jest możliwe.
 2) Jeżeli narzędzie można rozmontować, należy to zrobić przed przystąpieniem do czyszczenia.
 3) Płukać bieżącą wodą i usunąć zabrudzenia powierzchni używając ściereczek jednorazowych, ręczników papie-

rowych lub szczotek wykonanych z tworzyw sztucznych (zalecane są szczotki nylonowe).  Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na otwory i miejsca trudnodostępne. Wyroby mocno zabrudzone namoczyć w wodnym roztworze 
środka myjącego lub myjąco-dezynfekującego, np. neodisher® MediClean forte, o temperaturze 40+/-2 °C i 
wartości pH 10,4 - 10,8 (należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji opracowanej przez 
producenta danego środka, odnośnie temperatury, stężenia, czasu ekspozycji i jakości wody).

 4) UWAGA: zabrania się stosowania szczotek metalowych i wykonanych z włosia oraz materiałów, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie wyrobu.

 4. Proces czyszczenia i dezynfekcji.
 1) Niniejsza instrukcja zawiera opis dwóch zwalidowanych przez firmę ChM metod czyszczenia i dezynfekcji: 

ręczną z czyszczeniem ultradźwiękowym oraz metodę automatyczną. Zaleca się używanie zautomatyzowa-
nych procedur czyszczenia i dezynfekcji (w myjni dezynfektorze).

 2) Wybrane z dostępnych na rynku środki myjące i dezynfekujące powinny być odpowiednie i zatwierdzone do 
użycia z wyrobami medycznymi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez 
producentów takich środków. Zaleca się stosowanie wodnych roztworów środków myjących i dezynfekujących 
o wartości pH pomiędzy 10,4 a 10,8. Firma ChM stosowała następujące materiały eksploatacyjne podczas pro-
cesu walidacji opisywanych zaleceń dotyczących czyszczenia i dezynfekcji. Dopuszcza się stosowanie innych 
niż wymienione, dostępnych materiałów eksploatacyjnych, które mogą również dawać porównywalny efekt:

 a) środek myjący - Dr.Weigert (producent) neodisher® MediClean forte (nazwa środka myjącego);
 b) środek dezynfekujący - Dr.Weigert (producent) noedisher® Septo Active (nazwa środka dezynfekującego).

 3) Aby zapobiec uszkodzeniom wyrobu (wżerom, rdzy, odbarwieniom), nie używać agresywnych środków czysz-
czących (NaOH, NaOCl), roztworów soli oraz nieodpowiednich środków myjących.

 4) Tam gdzie to możliwe, do płukania wyrobów zaleca się używanie wody zdemineralizowanej w celu uniknięcia 
powstawania śladów i plam wywołanych przez chlorki i inne związki znajdujące się w zwykłej wodzie.

 5) Metoda ręczna z czyszczeniem ultradźwiękowym.
 a) Wyposażenie i środki: urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego, miękkie, niepozostawiające włókien 

tkaniny, szczotki z tworzyw sztucznych, strzykawki, wodny roztwór środka myjącego.
 b) Czyszczenie ręczne: wstępne czyszczenie ręczne musi być zastosowane przed przeprowadzeniem mycia 

ultradźwiękowego.
 c) Płukać wyrób pod bieżącą wodą do momentu kiedy będzie wizualnie czysty, największe zabrudzenia usunąć 

za pomocą szczotek wykonanych z tworzyw sztucznych.
 d) Wyrób poddać moczeniu przez co najmniej 10 minut w wodnym roztworze środka myjącego o temperatu-

rze 40+/-2 °C i wartości pH 10,4 - 10,8 (należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji 
opracowanej przez producenta danego środka, odnośnie temperatury, stężenia, czasu ekspozycji i jakości wody).

 e) Wyrób płukać zimną wodą przez co najmniej 2 minuty, zwracając szczególna uwagę na otwory i inne trudno 
dostępne miejsca.

 f) Przygotować świeży roztwór środka myjącego. Dokładnie wyszorować/oczyścić powierzchnie oraz szczeliny 
wyrobu. Do czyszczenia otworów należy użyć odpowiednich do tego szczotek. Wyrób czyścić zanurzony w 
roztworze.

 g) Dokładnie wypłukać wyrób pod ciepłą bieżącą wodą przez co najmniej 2 minuty, zwracając szczególną 
uwagę na dokładne wypłukanie szczelin, ślepych otworów, zawiasów i przegubów. Podczas płukania użyć 
szczotek czyszczących, którymi należy wykonywać wielokrotne ruchy posuwisto-zwrotne na powierzchni 
wyrobu.

 h) Wzrokowo skontrolować całą powierzchnię wyrobu dla zapewnienia, że usunięto wszystkie zanieczyszcze-
nia. Powtarzać etapy opisane w podpunktach c-h aż na wyrobie nie będzie już widocznych zabrudzeń.

 i) Mycie ultradźwiękowe: przygotować wodny roztwór środka myjącego o temperaturze 40+/-2 °C i wartości 
pH 10,4 - 10,8 (należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji opracowanej przez produ-
centa danego środka, odnośnie temperatury, stężenia, czasu ekspozycji i jakości wody). Wyrób całkowicie za-
nurzyć w wodnym roztworze środka myjącego i poddać czyszczeniu ultradźwiękowemu przez 15 minut.

 j) Wyrób starannie wypłukać wodą zdemineralizowaną, zwracając szczególną uwagę na otwory i miejsca 
trudnodostępne.

 k) Wzrokowo skontrolować całą powierzchnię wyrobu dla zapewnienia, że usunięto wszystkie zanieczyszcze-
nia. Powtarzać etapy opisane w podpunktach c-k aż na wyrobie nie będzie już widocznych zabrudzeń.

 l) Wykonać końcowe płukanie urządzenia wodą zdemineralizowaną.
 m) Wyrób starannie wysuszyć jednorazową, miękką, niepozostawiającą włókien tkaniną lub sprężonym po-

wietrzem.
 n) Przygotować wodny roztwór środka dezynfekującego o temperaturze 20+/-2 °C, stosując 20g środka na 1 

litr wody. Wyrób całkowicie zanurzyć w roztworze, czas ekspozycji 15 minut (należy postępować zgodnie z 
informacjami zawartymi w instrukcji opracowanej przez producenta danego środka, odnośnie temperatury, 
stężenia, czasu ekspozycji i jakości wody).

 o) Po upływie czasu ekspozycji wyrób starannie wypłukać wodą zdemineralizowaną, zwracając szczególną 
uwagę na otwory i miejsca trudnodostępne.

 p) Wyroby z kaniulą należy przedmuchać używając pistoletu na sprężone powietrze lub powietrza podawanego 
ze strzykawki.

 q) Wyrób starannie wysuszyć. Zalecane jest suszenie w suszarce, w temperaturze z zakresu od 90°C do 110°C.
 r) Wzrokowo skontrolować całą powierzchnię wyrobu.
 s) UWAGA: jeśli z kaniuli nie da się usunąć nagromadzonego materiału zgodnie z instrukcją, uznać należy, że 

czas eksploatacji wyrobu zakończył się i powinien być on zutylizowany zgodnie z procedurami i wytycznymi 
danej jednostki.

 6) Metoda automatyczna z użyciem myjni – dezynfektora.
 a) Wyposażenie i środki: myjnia-dezynfektor, wodny roztwór środka myjącego.
 b) Mycie w myjni – dezynfektorze musi być poprzedzone czyszczeniem ręcznym z myciem ultradźwiękowym, 

wg procedury opisanej w podpunktach c-h ustępu 5.
 c) UWAGA: Sprzęt do mycia/dezynfekcji powinien spełniać wymogi określone w normie ISO 15883. Mycie w 

myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnątrz-szpitalnymi procedurami postępowania 
oraz zaleceniami producenta danego urządzenia myjąco-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją 
stosowania danego środka myjącego opracowaną przez jego producenta.

 d) Wyrób poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze stosując następujące parametry cyklu: (1) - 
mycie wstępne w zimnej wodzie wodociągowej, czas 2min; (2) - mycie w wodnym roztworze środka myją-
cego w temperaturze 55+/-2 °C i wartości pH 10,4 - 10,8, czas 10 min; (3) - płukanie w wodzie zdeminera-
lizowanej, czas 2min; (4) - dezynfekcja termiczna w wodzie zdemineralizowanej o temperaturze 90°C, czas 
minimum 5 min; (5) – suszenie w temperaturze z zakresu od 90°C do 110°C, czas 40min.

 5. Kontrola
 1) Każdorazowo przed ponownym użyciem i sterylizacją, wszystkie wyroby medyczne powinny być poddane 

kontroli.
 2) Wszystkie części wyrobu powinny być sprawdzone pod względem widocznych zabrudzeń i śladów korozji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 b) Otwory, kanałki i szczeliny, w które brud mógł zostać wtłoczony podczas użytkowania.
 a) Miejsca, w których może zalegać brud, jak złączki, przeguby, zapadki, etc.

 3) Zwykle kontrola wzrokowa nieuzbrojonym okiem w dobrych warunkach oświetleniowych jest wystarczająca.
 4) Każdorazowo przed ponownym użyciem i sterylizacją powinna być przeprowadzona kontrola funkcjonalności 

wyrobu, polegająca na:
 a) Sprawdzeniu połączeń w narzędziach współpracujących, np. grotów z szybkozłączami.
 b) Sprawdzeniu poprawności funkcjonowania mechanizmów, np. śrubowych, zapadkowych, zatrzaskowych, 

etc.
 c) Sprawdzeniu wszystkich narzędzi rotacyjnych pod względem prostoliniowości (co może być w prosty sposób 

wykonane poprzez przetoczenie wyrobu po płaskiej powierzchni).
 d) Sprawdzeniu krawędzi tnących pod kątem uszkodzeń i naostrzenia.
 e) Sprawdzeniu pod względem uszkodzeń struktury materiału (pęknięć, wyszczerbień, wygięć, złuszczeń).

 5) Niesprawny lub uszkodzony wyrób nie może zostać dopuszczony do dalszego użytku.
 6) Przed przeniesieniem wyrobów do magazynu należy sprawdzić, czy zostały całkowicie wysuszone.
 7) UWAGA:

 a) Firma ChM nie określa maksymalnej liczby cykli użycia dla narzędzi wielokrotnego użytku. Okres przydat-
ności do użycia jest zależny od wielu czynników, włącznie ze sposobem i czasem trwania każdego użycia, 
częstotliwością użycia, warunkami reprocesowania oraz sposobem przechowywania pomiędzy kolejnymi 
użyciami. Ostrożne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i wydłuża 
jego żywotność.

 b) Producent nie zaleca stosowania środków konserwujących dla wyrobów medycznych.
 6. Pakowanie
 1) Wyczyszczone i wysuszone narzędzia należy umieścić i przechowywać (jeśli to możliwe) na odpowiednich 

statywach, umieszczonych w specjalnych kontenerach sterylizacyjnych. Indywidualne narzędzia zapakować 
w opakowania przeznaczone do zalecanej sterylizacji parowej. Kontenery sterylizacyjne, opakowania indy-
widualne oraz proces pakowania muszą spełniać wymagania norm serii EN ISO 11607. Pakować w warun-
kach kontrolowanej czystości. Wyroby muszą być tak zapakowane, aby podczas wyjmowania z opakowania, 
w chwili użycia nie nastąpiła ponowna kontaminacja.

 7. Sterylizacja
 1) Wyrób umyty, zdezynfekowany i wysuszony poddać procesowi sterylizacji. Zalecana metoda sterylizacji to 

próżniowa sterylizacja parowa (parą wodną w nadciśnieniu):
 a) temperatura: 134°C,
 b) minimalny czas ekspozycji: 7 min,
 c) minimalny czas suszenia: 20 min.

 2) UWAGA:
 a) Proces sterylizacji musi być zwalidowany i rutynowo kontrolowany zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 

17665-1.

 b) Metoda sterylizacji musi gwarantować skuteczność i być zgodna z wymogami normy EN 556-1 w celu speł-
nienia wymaganego poziomu gwarantowanej sterylności SAL 10-6 (gdzie SAL oznacza Sterility Assurance 
Level).

 c) Wyrób nie może być sterylizowany w opakowaniu, w którym został dostarczony, z wyjątkiem specjalnie do 
tego przeznaczonych kontenerów sterylizacyjnych.

 d) Metody sterylizacji tlenkiem etylenu, plazmą gazową i ciepłem suchym nie powinny być stosowane, chyba 
że instrukcja stosowania dla danego wyrobu zawiera zalecenia dotyczące sterylizacji za pomocą tych metod.

 e) Temperatura sterylizacji dla wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych (PPSU, PEEK, PTFE, silikon) nie 
może być wyższa niż 140°C.

6 PRZECHOWYWANIE
 1. Narzędzia powinny być odpowiednio przechowywane. Zaleca się, by nie przechowywać narzędzi w stosie, sty-

kających się ze sobą. Może to prowadzić do uszkodzeń krawędzi tnących (wyszczerbienia lub stępienia) i/lub być 
przyczyną powstania ognisk korozyjnych. Narzędzia należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu 
w temperaturze pokojowej i w warunkach zapewniających ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Jeśli 
to możliwe narzędzia należy przechowywać w przeznaczonych dla nich paletach umieszczonych w specjalnie 
zaprojektowanych kontenerach sterylizacyjnych.

7 KALIBRACJA
 1. Narzędziami wymagającymi regularnej kalibracji są klucze dynamometryczne, rękojeści dynamometryczne 

oraz łączniki dynamometryczne. Narzędzia dynamometryczne są kalibrowane fabrycznie, wartość nominalna 
skalibrowanego momentu jest nacechowana na wyrobie (np. 4Nm). W celu zachowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i poprawności działania narzędzia dynamometrycznego, należy przestrzegać terminu następnej 
kalibracji, który jest trwale nacechowany na wyrobie.

 2. Kalibracji narzędzia dokonuje producent. Wszelkie próby nieautoryzowanej modyfikacji konstrukcji lub fabrycz-
nych ustawień narzędzia dynamometrycznego mogą prowadzić do potencjalnego urazu lub uszkodzenia wy-
robu i są zabronione.

8 KOMPATYBILNOŚĆ
 1. Specjalistyczne instrumentaria firmy ChM są przeznaczone do wszczepiania implantów firmy ChM. Wraz z instru-

mentarium przeznaczonym dla danego systemu implantów dostarczana jest m.in. odpowiednia, ilustrowana 
technika operacyjna, opisująca właściwe użycie narzędzi wchodzących w skład instrumentarium. Nie dopuszcza 
się łączenia instrumentariów firmy ChM z wyrobami pochodzącymi od innych wytwórców. Odpowiedzialność za 
użycie instrumentarium ChM w połączeniu z implantami i narzędziami pochodzących od innych producentów 
ponosi lekarz.

Jeżeli niniejsza instrukcja okaże się niejasna, należy skontaktować się z producentem, który zobowiązuje się do 
udzielenia wszelkich niezbędnych informacji.
Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie internetowej:  www.chm.eu 
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