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Gebruiksaanwijzing en sterilisatie-aanwijzing voor orthopedische implantaten

1. BEOOGD GEBRUIK – BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE 
GEBRUIKER

Deze gebruiksaanwijzing bevat basisinstructies voor de toepassing en het gebruik van im-
plantaten voor osteosynthese van MK medical GmbH & Co. KG.

U hebt met dit implantaat een hoogwaardig product aangeschaft waarvan de doelmatige en 
vakkundige hantering hierna wordt beschreven.

Om risico‘s en onnodige belasting voor de patiënt te minimaliseren, raden wij u aan deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren.

Dit is een medisch product dat niet steriel is en niet kan worden hergebruikt (voor eenmalig 
gebruik). Voor gebruik moeten de implantaten worden opgewerkt conform de instructies in 
deze gebruiksaanwijzing. 

Dit is een medisch product dat niet steriel is en niet kan worden her-
gebruikt (voor eenmalig gebruik - single use )

Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door en volg ze op  

Artikelbeschrijving: Orthopedische implantaten incl. accessoires: Boordraden, Stein-
mann-botpennen,Intramedullaire staven, Kirschner-boordraden, Cerclagedraden

Afmeting/specificaties:  Zie onderstaande tabel

Boordraadpunten: Trocar / trocar met gekartelde rand, Lancet / lancet met oog, Rond / vlak, 
3-kantig / 4-kantig, Deels / volledig met schroefdraad, Boorpunt, Speciaal oog

ARTIKEL-
NUMMER

ARTIKELBESCHRIJVING
UMDNS-
NUMMER

AFMETING

KBxx.xxxxx.xxxx  

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Kirschner-boordraden / boordraden 
uit implantaatstaall
Kirschner-boordraden / boordraden 
uit titanium

16 – 104

L = 50 – 600 mm 
Ø 0,6 – 3,0 mm
L = 50 – 600 mm 
Ø 0,8 – 3,0 mm

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Steinmann-botpennen uit implan-
taatstaall
Steinmann-botpennen uit titanium 16 – 078

L=50-600mm
D=3.2-6.0mm
L=50-600mm
D=3.2-5.0mm
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ARTIKEL-
NUMMER

ARTIKELBESCHRIJVING
UMDNS-
NUMMER

AFMETING

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Intramedullaire staven uit implan-
taatstaal
Intramedullaire staven uit titanium 16-078

L=100-450mm
D=1.0-5.0mm
L=100-450mm
D=1.0-5.0 mm

MK-3xxx  

TMK-3xxx

Cerclagedraad uit implantaatstaal 

Cerclagedraad uit titanium
16-104

L=10m
D=0.2-2.0mm

 

MATERIAAL MATERIAAL –SPECIFICATIES NORM

Implantaatstaal 1.4441 X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

Titanium 3.7165 Ti6AI4V (ELI) DIN EN ISO 5832-3

Titanium 3.7025 Graad 1 DIN EN ISO 5832-2

Titanium 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinol ASTM F 2063

 

Legende KB afkorting | xx diameter | yyy lengte | zz vorm van de punt

 Voorafgaand aan het gebruik van een implantaat van MK medical moet de gebruiker 
de volgende gebruiksaanwijzing lezen en de aanbevelingen, waarschuwingen en instructies 
opvolgen.

MK medical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor complicaties die optreden door het 
gebruik van het implantaat of het instrument en die buiten de controle vallen van MK medical, 
waaronder maar niet beperkt tot productselectie en afwijkingen in het gebruik of de hante-
ring en de operatietechniek.

 De implantaten zijn niet bestemd voor gebruik in het centrale zenuwstelsel/de bloed-
somloop en mogen niet voor dit doel worden gebruik.
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2. PRODUCTBESCHRIJVING
Met behulp van orthopedische implantaten kunnen orthopedisch chirurgen en traumachi-
rurgen botten exact fixeren. Ze ondersteunen de behandeling en het genezingsproces bij 
botbreuken (osteosynthese, corrigeren van degeneratieve aandoeningen). De implantaten 
zijn echter niet geschikt voor het vervangen van normale lichaamsstructuren of het alleen 
dragen van het volledige lichaamsgewicht.

3. BEOOGD GEBRUIK
Kirschnerdraad (boordraad)

Bestemd voor toepassing bij een gesloten herpositionering en voor de fixatie van een breuk 
met behulp van een roterende boordraad (Kirschnerdraad). Het gaat hierbij om een operatie-
ve fractuurbehandeling met percutane intramedullaire staven (bv. aan het middelhandsbe-
entje) of percutane „pinning“, fixatie van een fractuur door het inbrengen van een Kirschner-
draad, indien mogelijk met fixatie van de draad in de tegenoverliggende cortex.

Steinmann-botpen

Bestemd voor toepassing bij de extensiebehandeling van botbreuken. Het principe van de 
extensiebehandeling bestaat uit de toepassing van een continu op het verwonde ledemaat 
uit te oefenen trekkracht in de lengte. Hiervoor dient, afhankelijk van de te behandelen frac-
tuur, een boordraad dwars door het bot te worden gestoken, en met behulp van een metalen 
beugel en een variabel gewicht wordt dan de trekkracht in lengterichting uitgeoefend.

Cerclagedraad

Bestemd voor de behandeling van fracturen met als enige maatregel eenvoudige draadom-
wikkeling. De zachte draad wordt om het bot heen geleid en door te twisten aangespannen.

Intramedullaire staven

Bestemd voor de behandeling van schachtfracturen en bepaalde metafysaire en epifysaire 
fracturen.
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4. IMPLANT SELECTION
Bij de behandeling van fracturen moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

a) Selecteren van het juiste implantaat

Het is bijzonder belangrijk voor het slagen van de behandeling dat het juiste implan-
taat wordt geselecteerd. De kans op slagen wordt groter als de juiste afmetingen en 
vorm van het implantaat worden geselecteerd. De afmetingen en stevigheid van het 
implantaat worden begrensd door de aard van de menselijke botten en de weke delen. 
Indien een vaste verbinding van het bot tot stand moet worden gebracht, dan heeft de 
patiënt een geschikt extern hulpmiddel nodig. Lichamelijke belasting en belasting van 
de breukplek moeten worden beperkt om een vertraging van de genezing en/of later 
optredende gevolgen te vermijden.

b) Invloeden die betrekking hebben op de patiënt

 ą Gewicht

Overgewicht of obesitas kan een nadelige invloed hebben op het implantaat en de 
stabiliteit ervan. Met de grenzen van de belastbaarheid moet specifiek rekening worden 
gehouden in functie van toepassingsplaats en -doel van het implantaat.

 ą Beroep of werkzaamheden

Beroepswerkzaamheden die gepaard gaan met aanzienlijke krachtsinspanningen en 
de daaruit voortvloeiende belasting op het lichaam, brengen risico‘s voor het gene-
zingsproces mee. Rusten is in dit geval vereist om het genezingsproces te verzekeren.

 ą Dementie, geestesziekte, alcoholisme

Het gevaar bestaat dat de betreffende patiënt bepaalde noodzakelijke beperkingen en 
voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt en daardoor het niet correct werken van het 
product of andere complicaties veroorzaakt.

 ą Degeneratieve aandoeningen en nicotinegebruik

In sommige gevallen kan een degeneratieve aandoening op het moment van de im-
plantatie al zover gevorderd zijn dat daardoor de verwachte levensduur van het implan-
taat aanzienlijk wordt verkort. In dit geval worden de producten uitsluitend beschouwd 
als maatregel voor het vertragen of tijdelijk verlichten van de aandoening.

 ą Overgevoeligheid voor vreemde voorwerpen

Als een overgevoeligheid of allergie voor het in het implantaat gebruikte materiaal te 
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verwachten is, moeten voorafgaand aan de implantaatselectie en de implantatie de 

juiste tests worden uitgevoerd.

5. INDICATIES
Fixatie van botten en botfragmenten na geslaagde herpositionering.

6. CONTRA-INDICATIES
 Ȟ Alle tegelijkertijd optredende aandoeningen die de fixatie of het succes van de ingreep 

in gevaar kunnen brengen of negatief kunnen beïnvloeden, zoals zwaarlijvigheid, vermin-
derde bloedcirculatie, etc.

 Ȟ Slechte botkwaliteit of -kwantiteit die een goede fixatie van het implantaat in gevaar kan 
brengen of negatief kan beïnvloeden.

 Ȟ Ernstige musculaire, neurologische of vasculaire aandoeningen die het succes van de 
ingreep/operatie in gevaar kunnen brengen of negatief kunnen beïnvloeden.

 Ȟ Allergische patiënten die door het materiaal dat in het implantaat wordt gebruikt, allergi-
sche reacties kunnen krijgen.

 Ȟ Acute of chronische, lokale of systemische infecties.

 Ȟ Het gebruik van nicotine dat het succes van de ingreep/operatie door een vertraagde 
bot-/wondgenezing in gevaar kan brengen.

 Ȟ Een geestesgesteldheid die het begrijpen en opvolgen van instructies van de arts en/of 
deelname aan een revalidatieprogramma onmogelijk maakt (bv. gebruik van alcohol of 
drugs, Parkinson, Alzheimer, etc.).
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7. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
De onderstaande complicaties zijn in de literatuur beschreven:

 Ȟ loslaten van het implantaat

 Ȟ wondinfecties (infecties van de huid en diepe wondinfecties)

 Ȟ vasculaire complicaties

 Ȟ pseudoartrose

 Ȟ zenuwletsels

 Ȟ ontstekingen

 Ȟ metaalallergie

8. CORRECTE BEHANDELING
De implantaten moeten worden behandeld met de zorgvuldigheid die vereist is voor de om-
gang met medische producten. Als de vorming van het implantaat noodzakelijk is, moet bo-
venmatig buigen, buigen tegengesteld aan het oorspronkelijke model, kerven of bekrassen 
worden vermeden. Deze handelingen kunnen in combinatie met ondeskundige omgang en 
gebruik leiden tot beschadigingen op het oppervlak en/of verandering van de structuur van 
het materiaal, en daardoor gebreken aan en/of falen van de producten tot gevolg hebben.

9. POSTOPERATIEVE ZORG
De arts moet de patiënt informeren over de maximale belasting van het implantaat, en inst-
ructies geven over de postoperatieve handelswijze en stapsgewijze opbouw van de belas-
ting. Als dit niet gebeurt, kunnen verkeerde standen van het implantaat, vertraagde botge-
nezing, falen van het implantaat, infecties, tromboflebitis en/of wondhematomen het gevolg 
zijn.

De uiteindelijke beslissing over het moment van verwijderen van het implantaat moet door 
de behandelend arts worden genomen. Het wordt aanbevolen, voor zover dit voor de indi-
viduele patiënt mogelijk en van toepassing is, de fixatieproducten na afloop van het gene-
zingsproces te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor jonge en actieve patiënten. Het 
risico op complicaties zoals een secundaire infectie, allergieën, breuken door metaalmoe-
heid, falen van het implantaat en/of belemmerde bloedcirculatie neemt toe naarmate het 
implantaat langer in het lichaam blijft zitten.
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10. COMPATIBILITEIT
Het gebruik van producten van MK medical in combinatie met producten van andere fabri-
kanten wordt vanwege niet op elkaar afgestemde ontwerpen, materialen, mechanismen en 
constructies niet aanbevolen. MK medical is niet aansprakelijk voor complicaties die opt-
reden door het combineren van componenten of het gebruik in combinatie met medische 
producten van andere fabrikanten.

Tenzij anders beschreven, wordt het gecombineerde gebruik van verschillende implan-
taatmetalen niet aanbevolen. Het gecombineerde gebruik van verschillende metalen kan 
galvanische corrosie en vrijkomende ionen tot gevolg hebben. Dit kan ontstekingsreacties, 
overgevoeligheidsreacties op metaal en/of schadelijke systemische effecten op de lange 
termijn veroorzaken. Bovendien kan het corrosieproces de mechanische stevigheid van het 
implantaat verminderen.

WAARSCHUWINGEN
 Ȟ De implantaten zijn bestemd voor eenmalig gebruik. Ze mogen na het eenmalige gebru-

ik niet worden hergebruikt. MK medical is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien dit 
toch gebeurt.

 Ȟ Implantaten die reeds met bloed, weke delen, bot of lichaamsvloeistoffen in aanraking 
zijn gekomen, mogen niet worden hergebruikt en moeten conform de richtlijnen voor de 
verwijdering van vervuilde producten worden verwijderd. Verontreinigingsresten op de 
implantaten kunnen leiden tot letsels of infecties bij de patiënt of gebruiker.

 Ȟ Voor gebruik moeten de implantaten door de gebruiker worden gecontroleerd op zicht-
bare schade, zoals scheuren, breuken en beschadigde punten. Beschadigde implanta-
ten mogen niet worden gebruikt.

 Ȟ De producten mogen uitsluitend worden gehanteerd door opgeleid medisch vakper-
soneel. De implantaten mogen uitsluitend worden gebruikt of geplaatst door specifiek 
daarvoor opgeleide artsen.

 Ȟ Onjuist geselecteerde, verkeerd gepositioneerde implantaten, implantaten met verke-
erde afmetingen en foutieve fixaties kunnen leiden tot ongebruikelijke stressomstan-
digheden die op hun beurt een negatieve invloed hebben op de levensduur van het 
implantaat.

 Ȟ De implantaten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde indicatie. Deze 
implantaten mogen niet voor andere indicaties (‚off-label use‘) worden gebruikt.
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 VOORZORGSMAATREGELEN
 Ȟ Tijdens het gebruik van het implantaat moet de patiënt regelmatig worden gemonitord 

en getest op infecties.

 Ȟ De implantaten zijn ontwikkeld voor tijdelijk gebruik en moeten na een geslaagde gene-
zing van het bot worden verwijderd.

 Ȟ De implantaten mogen niet machinaal worden bewerkt of gewijzigd.

 Ȟ Het gebruik van producten van MK medical in een MRI-omgeving brengt gevaren met 
zich mee, tenzij het implantaat is gemarkeerd als ‚MR Safe‘ (veilig bij MRI) of ‚MR Conditi-
onal‘ (onder voorwaarden veilig bij MRI). Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 Ȟ warmteontwikkeling en/of migratie van het implantaat

 Ȟ artefacten die door het implantaat ontstaan

De implantaten van MK medical zijn niet getest op geschiktheid voor MRI.

11. PRODUCTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK
Producten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik, mogen niet worden hergebruikt.

Het hergebruik of de klinische opwerking van producten voor eenmalig gebruik kan de 
structurele integriteit van het product beïnvloeden en leiden tot een slechte werking van het 
product, en beperkingen en/of verslechteringen van de gezondheidstoestand of overlijden 
van de patiënt tot gevolg hebben. Bovendien verhoogt hergebruik of klinische opwerking 
van producten voor eenmalig gebruik het risico op besmetting, bv. door het overdragen van 
ziektekiemen van de ene op de andere patiënt. Dit kan eveneens beperkingen en/of vers-
lechteringen van de gezondheidstoestand of overlijden van de patiënt tot gevolg hebben.

MK medical raadt klinisch opwerken van verontreinigde implantaten af. Door bloed, weefsel 
en/of lichaamsvloeistoffen en -substanties verontreinigde producten van MK medical mogen 
niet worden hergebruikt en moeten conform de richtlijnen en voorschriften van het zieken-
huis worden weggegooid. Zelfs als componenten na gebruik aan de buitenkant intact lijken 
te zijn, kunnen kleinere gebreken en onzichtbare beschadigingen aan het materiaal tot ma-
teriaalmoeheid leiden.
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12. OPWERKING VAN DE PRODUCTEN
Producten van MK medical worden in niet-steriele toestand geleverd, en moeten voorafga-
and aan het operatieve gebruik worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. 

Voor de opwerking moeten de implantaten uit de originele verpakking worden gehaald; de 
producten zijn niet bestemd voor sterilisatie in de originele verpakking.

MK medical beveelt de machinale opwerking aan met behulp van een standaard reinigings-
programma in een reinigings-/desinfectie-apparaat conform ISO 15883-2.

Een handmatig opwerkingsproces is niet gevalideerd, omdat de implantaten daarvoor we-
gens hun ontwerp (schroefdraad, gaten, boorpunten, etc.) niet geschikt zijn.

13. GOEDGEKEURD MACHINAAL OPWERKINGSPROCES
Het goedgekeurde machinale bewerkingsproces omvat:

 a) Machinale reiniging-desinfectie-droging in de RDG

 b) Visuele controle

 c) Verpakking

 d) Goedgekeurde sterilisatieproces

a) Machinale reiniging-desinfectie-droging in de RDG

Het goedgekeurde reinigings- en desinfectieproces betreft het standaardproces „DES-VAR-
TD“ van de firma Miele met de reinigings- en desinfectie-automaat Miele G7835 CD.

De instructies van de fabrikant van het apparaat voor een doelmatige en vakkundige be-
diening en belasting, alsook voor het onderhoud van het reinigings- en desinfectie-apparaat 
moeten strikt worden opgevolgd
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Proces:

 Ȟ Gedurende 1 minuut voorspoelen met koud water

 Ȟ Reiniging met water op 55°C ± 5°C en alkalische reiniger „Neodisher Mediclean forte, 
0,5%“ gedurende 5 minuten

 Ȟ Neutraliseren met neutralisator „Neodisher Z“ gedurende 2 minuten 

 Ȟ Minstens 1 minuut spoelen met gedeïoniseerd water

 Ȟ Thermische desinfectie op 55°C gedurende 5 minuten

 Ȟ Drogen bij 60°C ± 5°C gedurende 30 minuten

b) Visuele controle

Na de reiniging moet visueel worden gecontroleerd of de implantaten schoon zijn en in 
ongeschonden staat verkeren. Implantaten die niet schoon zijn, moeten nogmaals worden 
gereinigd. Beschadigde implantaten moeten worden verwijderd en afgedankt.

c) Verpakking

De instrumenten moeten voor de sterilisatie worden verpakt conform 11607-1. Het goedge-
keurde sterilisatieproces heeft betrekking op de zak met dubbele folie.

d) Goedgekeurd sterilisatieproces

Het goedgekeurde sterilisatieproces heeft betrekking op autoclaaf Tuttnauer Type B 3870 
EHS.

 

Sterilisatie:

 Ȟ 2 gefractioneerde voor-vacuümfasen

 Ȟ Duur: min. 5 minuten, max. 7 minuten bij 134°C

 Ȟ Minstens 10 minuten drogen

De handleidingen en gebruiksaanwijzingen, alsook de onderhoudsinstructies van de fabri-
kant van het apparaat moeten strikt worden nageleefd.
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14. SYMBOLEN VOOR AANDUIDINGEN
SYM-
BOOL VERKLARING SYM-

BOOL VERKLARING

Neem de gebruiksaanwijzing 
in acht! Fabrikant

Uitsluitend voor eenmalig 
gebruik Lotnummer

Let op! Product wordt niet-steriel 
geleverd

Productiedatum Beschermen tegen hitte en 
direct zonlichtt

15. OPSLAG
De opslag moet zuiver en droog gebeuren op kamertemperatuur en beschermd tegen vocht 
en direct zonlicht. 

16. GARANTIEVERKLARING
MK medical GmbH & Co. KG is verantwoordelijk voor het met de grootst mogelijke zorgvul-
digheid produceren, inspecteren en verpakken van elk afzonderlijk product. MK medical 
heeft geen invloed op of controle over het correcte doelmatige en vakkundige gebruik, en 
MK medical kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor complicaties of voor het 
falen van een toepassing. De afzonderlijke producten en sets van MK medical zijn onderling 
compatibel. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om voorafgaand aan het gebruik de 
onderlinge compatibiliteit van de producten te controleren.

Medewerkers van MK medical zijn niet gemachtigd om de hiervoor vermelde voorwaarden 
of de aansprakelijkheid te wijzigen of aanvullende verplichtingen betreffende de producten 
aan te gaan.
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17. REFERENTIES
“Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten” 
RKI (Robert Koch Institut)

Voor meer informatie en hulp kunt u contact opnemen met:

     Aangemelde instantie:

MK medical GmbH & Co. KG 0483   0483

Orthopaedic implants   mdc medical device certification GmbH

Jahnstrasse 14    Kriegerstraße 6

78576 Emmingen-Liptingen   70191 Stuttgart

Germany     Germany

info@mk-medical.de   mdc@mdc-ce.de

Tel.: +49 7465 32601-0   +49 711 253597-0

Fax: +49 7465 32601-99   +49 711 253597-10

www.mk-medical.com   www.mdc-ce.de
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 0483

Aangemelde instantie: 
MDC 
Medical Device Certification

www.mdc-ce.de 
ACC.: ZLG-ZQ-976.94.05
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AANTEKENINGEN



www.mk-medical.de

MK Medical GmbH & Co. KG

Jahnstrasse 14 | 78576 Emmingen-Liptingen | Germany

Tel.: +49 7465 32601-0 | Fax: +49 7465 32601-99 | info@mk-medical.de


