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Instrukcja użycia i wskazówki dotyczące sterylizacj implantów ortopedycznych i

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM – WAŻNE INFOR-
MACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Niniejsza instrukcja użycia zawiera wskazówki dotyczące przeznaczenia i stosowania im-
plantów do osteosyntezy firmy MK medical GmbH & Co. KG.

Nabywając ten implant, otrzymują Państwo wysokiej jakości produkt, którego prawidłowe 
użytkowanie zostało opisane poniżej.

Należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję użycia, aby zminimalizować 
możliwe do uniknięcia zagrożenia i niedogodności u pacjenta.

Zakupione przez Państwa artykuły są niesterylnymi produktami nieprzeznaczonymi do 
ponownego zastosowania (produkty jednorazowego użytku – single use). Przed zastoso-
waniem należy przygotować implanty do zastosowania zgodnie z zaleceniami podanymi w 
niniejszej instrukcji użycia.

Zakupione przez Państwa artykuły są niesterylnymi produktami nie-
przeznaczonymi do ponownego zastosowania (produkty jednorazo-
wego użytku – single use )

Należy przeczytać całą niniejszą instrukcję i jej przestrzegać  

Nazwa artykułu: implanty ortopedyczne z osprzętem: druty wiercące, gwoździe Steinman-
na, szyny Intramed, druty Kirschnera, druty do wiązania odłamów kostnych (cerklażu)

Wymiar/specyfikacja:  Patrz poniższa tabela

Końcówki do drutów wiercących: Trokar / trokar z radełkami do wydłużania, Lancety / lanc-
ety z otworem, Okrągłe / płaskie, 3-kątne / 4-kątne, Gwint częściowy / całkowity, Końcówki 
do wiercenia, Specjalne oczko

NUMER ARTY-
KUŁU NAZWA ARTYKUŁU NUMER 

UMDNS WYMIAR

KBxx.xxxxx.xxxx  

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Druty Kirschnera / druty wiercące ze 
stali implantowej
Druty Kirschnera / druty wiercące 
z tytanu

16 – 104

Dług. = 50-600 mm
Średn. = 0,6-3,0 mm
Dług. = 50-600 mm
Średn. = 0,8-3,0 mm
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NUMER ARTY-
KUŁU NAZWA ARTYKUŁU NUMER 

UMDNS WYMIAR

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Gwóźdź Steinmanna ze stali implan-
towej
Gwóźdź Steinmanna z tytanu 16 – 078

Dług. = 50-600 mm
Średn. = 3,2-6,0 mm
Dług. = 50-600 mm
Średn. = 3,2-5,0 mm

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Szyny Intramed ze stali implantowej

Szyny Intramed z tytanu
16-078

Dług. = 100-450 mm
Średn. = 1,0-5,0 mm
Dług. = 100-450 mm
Średn. = 1,0-5,0 mm

MK-3xxx

TMK-3xxx

Drut do wiązania odłamów kostnych 
(cerklażu) ze stali implantowej

Drut do wiązania odłamów kostnych 
(cerklażu) z tytanu

16-104
Dług. = 10 m
Średn. = 0,2-2,0 mm

 

MATERIAŁ MATERIAŁ – SPECYFIKACJA NORMA

Stal implantowa 1.4441 X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

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

Tytan 3.7025 Grade 1 DIN EN ISO 5832-2

Tytan 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinol ASTM F 2063

 

Legenda KB nazwa skrócona | xx średnica | yyy długość | zz zaostrzony kształt

 Przed użyciem implantu firmy MK medical użytkownik musi przecz ytać poniższą instruk-
cję użycia oraz przestrzegać zaleceń, ostrzeżeń i instrukcji.

Firma MK Medical nie ponosi odpowiedzialności za powikłania wynikające ze stosowania 
implantów / instrumentów (w tym między innym wyboru produktów i nieprzestrzegania zasad 
ich stosowania / obchodzenia się z nimi oraz techniki operacyjnej), ponieważ pozostaje ono 
poza jej kontrolą

 Te implanty nie są przeznaczone do stosowania w ośrodkowym układzie nerwowym / 
układzie krążenia i nie wolno ich używać w takim celu.
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2. OPIS PRODUKTU
Implanty ortopedyczne dają możliwość dokładnego naprawienia kości w chirurgii, ortopedii 
i chirurgii urazowej. Wspomagają one leczenie i proces gojenia złamań kości (osteosyntezę, 
korekcję schorzeń degeneracyjnych). Te implanty nie są jednak przeznaczone do zastępo-
wania prawidłowych struktur ciała ani do samodzielnego utrzymywania całej masy ciała.

3. PRZEZNACZENIE
Drut Kirschnera (drut wiercący)

jest przeznaczony do stosowania przy repozycji i mocowaniu złamanych kości za pomocą 
obracającego się drutu wiercącego (drutu Kirschnera). Jest to metoda operacyjnego leczenia 
złamań przez przezskórne, śródszpikowe szynowanie (np. kości śródręcza) lub przezskórne 
zespolenie, polegające na unieruchamianiu złamania przez wprowadzenie drutu Kirschnera, 
połączone, jeśli to możliwe, z zamocowaniem drutu w naprzeciwległej warstwie korowej.

Gwóźdź Steinmann

jest przeznaczony do stosowania przy leczeniu złamań kości przez rozciąganie. Leczenie 
przez rozciąganie jest oparte na zastosowaniu ciągłego ruchu wzdłużnego, przyłożonego 
do kończyny z urazem. W tym celu, zależnie od leczonego złamania, należy wprowadzić 
drut wiercący poprzecznie przez kość, a następnie rozciągać wzdłużne przez zastosowanie 
metalowych uchwytów i zmiennych obciążeń.

Drut do wiązania odłamów kostnych (drut do cerklażu)

jest przeznaczony do stosowania jako samodzielna metoda zabezpieczenia złamań przez 
proste obwiązanie drutem. Miękki drut jest przeprowadzany wokół kości i naprężany przez 
skręcanie.

Szyna Intramed

jest przeznaczona do leczenia złamań trzonów kości oraz wybranych złamań przynasa-
dowych i nasadowych.
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4. WYBÓR IMPLANTU
Przy leczeniu złamań należy uwzględnić następujące czynniki:

a) Wybór odpowiedniego implantu

Wybór odpowiedniego implantu jest niezwykle ważny dla zapewnienia powodzenia za-
biegu. Prawidłowe wymiarowanie pod względem rozmiaru i kształtu implantu zwiększa 
prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu. Graniczne rozmiary i wytrzymałości im-
plantów są przy tym wyznaczane na podstawie właściwości kości i tkanek miękkich 
człowieka. Aby zapewnić uzyskanie stabilnego zespolenia kości, pacjent potrzebuje 
odpowiedniej pomocy zewnętrznej. Należy ograniczać wysiłek fizyczny i obciążenia 
miejsca złamania, aby zapobiec opóźnieniom w leczeniu i/lub późniejszym powikłani-
om.

b) Kwestie zależne od pacjenta

 ą Masa ciała

Nadwaga lub otyłość pacjenta mogą wywierać negatywny wpływ na implant i jego sta-
bilność. Granice wytrzymałości muszą być odpowiednie do miejsca i celu zastosowania 
implantu.

 ą Zawód lub aktywność

Aktywność zawodowa związana ze znacznym wysiłkiem i powodowanymi przez niego 
obciążeniami ciała zagraża procesowi leczenia. W tym przypadku do zapewnienia pro-
cesu leczenia konieczne jest unieruchomienie.

 ą Podeszły wiek, choroba psychiczna, alkoholizm 

Istnieje ryzyko nieuwzględnienia przez pacjentów koniecznych ograniczeń i środków 
ostrożności, co może spowodować nieskuteczność produktu lub inne powikłania.

 ą Schorzenia degeneracyjne i stosowanie wyrobów tytoniowych 

W niektórych przypadkach schorzenie degeneracyjne występujące w czasie implantac-
ji może ulec nasileniu, zmniejszając oczekiwaną żywotność implantu. W takim przypad-
ku nasze produkty mogą opóźniać rozwój schorzenia lub czasowo je łagodzić.

 ą Wrażliwość na ciała obce

Jeśli oczekuje się wystąpienia wrażliwości lub uczulenia na materiały stosowane w im-
plancie, przed wyborem implantu i wszczepieniem go należy wykonać odpowiednie 
testy.
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5. WSKAZANIA
Zespolenie kości i fragmentów kostnych po pomyślnej repozycji.

6. PRZECIWWSKAZANIA
 Ȟ Wszelkie schorzenia towarzyszące, które mogą zagrażać powodzeniu zabiegu lub go 

utrudniać, takie jak otyłość, zaburzenia układu krążenia itd.

 Ȟ Niewystarczająca jakość/ilość tkanki kostnej, co może uniemożliwić lub negatywnie 
wpłynąć na zamocowanie implantu.

 Ȟ Duża masa mięśniowa, schorzenia neurologiczne lub naczyniowe, które zagrażają pow-
odzeniu zabiegu lub go utrudniają.

 Ȟ Uczulenie, które może prowadzić do reakcji alergicznych na materiały, z których wyko-
nany jest implant.

 Ȟ Zakażenie ostre lub przewlekłe, miejscowe bądź ogólnoustrojowe.

 Ȟ Stosowanie wyrobów tytoniowych, które może utrudniać powodzenie zabiegu / operacji 
ze względu na opóźnione gojenie się kości / ran.

 Ȟ Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające zrozumienie i przestrzeganie zaleceń lekarza 
i/lub udział w programie rehabilitacji (np. spożycie alkoholu lub stosowanie narkotyków, 
choroba Parkinsona, choroba Alzheimera itd.).

7. MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE
W literaturze przedmiotu są opisywane następujące problemy:

 Ȟ poluzowanie implantu

 Ȟ zakażenie rany (powierzchowne lub głębokie)

 Ȟ powikłania naczyniowe

 Ȟ rzekome zwyrodnienie stawów

 Ȟ uszkodzenia nerwów

 Ȟ zapalenia

 Ȟ alergie na metale
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8. PRAWIDŁOWE OBCHODZENIE SIĘ
Z implantami należy się obchodzić z zachowaniem staranności wymaganej w odniesieniu do 
produktów medycznych. W razie konieczności uformowania implantu należy unikać zbyt sil-
nego wyginania, wyginania przeciwnego do wstępnie nadanego kształtu oraz zarysowywa-
nia. Tego rodzaju operacje, w połączeniu z nieprawidłowym przemieszczaniem i stosowa-
niem, mogą powodować wady powierzchniowe i/lub zmiany strukturalne w materiale, a w 
konsekwencji uszkodzenie i/lub brak skuteczności produktu.

9. OPIEKA POOPERACYJNA 
Lekarz ma obowiązek informowania pacjentów o granicach obciążalności implantu oraz pr-
zekazywać im wskazówki dotyczące pooperacyjnego postępowania i stopniowego zwięks-
zania obciążeń. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza może być przyczyną przemieszczenia 
implantu, opóźnionej regeneracji kości, braku skuteczności implantu, zakażeń, zakrzepowe-
go zapalenia żył i/lub krwawienia z rany.

Ostateczna decyzja o momencie usunięcia implantu należy do lekarza prowadzącego. Za-
leca się – jeśli jest to możliwe i ma zastosowanie do danego pacjenta – usunięcie produktów 
mocujących po całkowitym zakończeniu procesu gojenia. Odnosi się to w szczególności 
do młodych i aktywnych pacjentów. Ryzyko negatywnych skutków ubocznych, takich jak 
zakażenie wtórne, uczulenia, złamania zmęczeniowe materiału, brak skuteczności implantu 
i/lub zaburzone krążenie krwi nasilają się wraz z czasem występowania implantu w ciele.

10. KOMPATYBILNOŚĆ
Używanie produktów firmy MK medical w połączeniu z produktami innych producentów nie 
jest zalecane ze względu na brak wzajemnego dopasowania kształtów, materiałów, właś-
ciwości mechanicznych i konstrukcji. Firma MK medical nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne powikłania występujące wskutek łączenia komponentów lub stosowania połąc-
zeń z produktami medycznymi innych producentów.

Jeśli nie zalecono inaczej, łączenie ze sobą implantów z różnych metali nie jest zalecane. 
Łączne stosowanie różnych metali może prowadzić do korozji galwanicznej i uwalniania 
jonów. Może to powodować reakcje zapalne, reakcje nadwrażliwości na metal i/lub długot-
rwałe szkodliwe skutki ogólnoustrojowe. Ponadto proces korozji może zmniejszać wytrzy-
małość mechaniczną implantu.
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OSTRZEŻENIA
 Ȟ Implanty są wyrobami jednorazowego użytku. Nie wolno ich używać ponownie po jed-

nym zastosowaniu. Firma MK medical nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej 
z nieprzestrzegania tej zasady.

 Ȟ Implanty, który miały już styczność z krwią, tkankami miękkim, kośćmi lub płynami ustro-
jowymi, nie mogą być ponownie użyte i muszą być zutylizowane zgodnie z zasadami 
utylizacji zakażonych produktów. Pozostałości zanieczyszczeń na implancie mogą pro-
wadzić do utraty zdrowia lub zakażeń u pacjentów lub u użytkownika.

 Ȟ Przed zastosowaniem implanty muszą być skontrolowane przez użytkownika pod kątem 
widocznych uszkodzeń, takich jak rysy, pęknięcia, uszkodzone wierzchołki. Uszkodzone 
implanty nie nadają się do użytku.

 Ȟ Te produkty mogą być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowany medyczny personel 
specjalistyczny. Mogą być używane i wszczepiane wyłącznie przez lekarza o odpowied-
nim przygotowaniu zawodowym.

 Ȟ Nieprawidłowo dobrane, niewłaściwie umieszczone, niewłaściwie wymiarowane implan-
ty oraz ich niewłaściwe zamocowanie mogą być przyczyną nieprawidłowych naprężeń, 
które mogą zmniejszać żywotność implantu.

 Ȟ Implanty mogą być stosowane wyłącznie w zalecanym wskazaniu. Nie wolno stosować 
tych implantów do innych wskazań (off-label use).
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 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 Ȟ W trakcie wszczepiania implantów należy w regularnych odstępach czasowych kontrolo-

wać stan pacjenta i wykonywać u niego testy pod kątem zakażeń.

 Ȟ Implanty są opracowane do tymczasowego wykorzystania i należy je usuwać po zago-
jeniu się kości.

 Ȟ Implantów nie wolno obrabiać maszynowo ani modyfikować.

 Ȟ Stosowanie produktów firmy MK medical w środowisku rezonansu magnetycznego (RM) 
powoduje zagrożenia, o ile implant nie jest oznakowany jako „MR Safe” („bezpieczny w 
środowisku RM”) albo „MR Conditional” („warunkowo bezpieczny w środowisku RM”). Do 
tych zagrożeń należą między innymi:

 Ȟ silne nagrzewanie się i/lub migracja implantu

 Ȟ artefakty wywoływane przez implant

Implanty MK medical nie były sprawdzane pod kątem możliwości stosowania w środowisku RM.

 

11. WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Wyrobów przeznaczonych do jednorazowego użycia nie wolno stosować ponownie.

Ponowne zastosowanie lub przygotowanie do ponownego zastosowania wyrobów jednora-
zowego użytku może naruszać strukturalną jednolitość produktów i prowadzić do braku ich 
skuteczności i/lub pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu pacjenta. Ponowne zastosowanie 
lub przygotowanie do ponownego zastosowania wyrobów jednorazowego użytku zwięks-
za ponadto ryzyko zakażenia, np. przez przeniesienie czynników zakaźnych z pacjenta na 
pacjenta. Może to także prowadzić do zaburzeń i/lub pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu 
pacjenta.

Firma MK medical nie zaleca przygotowywania zanieczyszczonych implantów do ponowne-
go zastosowania. Zanieczyszczonych krwią, tkanką i/lub płynami i substancjami ustrojowymi 
produktów firmy MK medical nie wolno ponownie wykorzystywać i należy je zutylizować 
zgodnie z wytycznymi i zasadami klinicznymi. Nawet jeśli komponenty po użyciu wyglądają 
z zewnątrz na nienaruszone, występujące w nich drobne uszkodzenia i niewidoczne wady 
materiałowe mogą powodować zmęczenie materiału.
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12. PRZYGOTOWANIE PRODUKTUI
Produkty firmy MK medical są wprowadzane do obrotu w stanie niesterylnym i muszą być 
przed zabiegiem operacyjnym oczyszczone, zdezynfekowane i wysterylizowane.

Przed przygotowaniem do użycia należy wyjąć implanty z oryginalnego opakowania, gdyż 
nie są one przeznaczone do sterylizacji w oryginalnym opakowaniu.

Firma MK medical zaleca maszynowe przygotowanie do zastosowania przy wykorzystaniu 
standardowego programu czyszczenia w urządzeniu do czyszczenia / dezynfekcji zgodnym 
z normą ISO 15883-2.

Ręczne przygotowanie do zastosowania nie zostało zwalidowane, ponieważ implanty nie są 
do niego odpowiednie ze względu na kształt (gwinty, otwory, końcówki wiercące itd.)

13. ZWALIDOWANA PROCEDURA MASZYNOWEGO PRZYGOTO-
WANIA DO ZASTOSOWANIA

Zwalidowana procedura maszynowego przygotowania do zastosowania obejmuje następu-
jące procesy:

 a) maszynowe czyszczenie-dezynfekcja-suszenie w myjni-dezynfektorze

 b) kontrola wzrokowa

 c) pakowanie

 d) Zwalidowana procedura sterylizacji

a) Maszynowe czyszczenie-dezynfekcja-suszenie w myjni-dezynfektorze

Zwalidowana procedura czyszczenia i dezynfekcji odwołuje się do standardowej procedury 
„DES-VAR-TD” firmy Miele, wykonywanej w myjniach-dezynfektorach Miele G7835 CD.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących prawidłowej obsłu-
gi, ładowania oraz konserwacji urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji.

Przebieg:

 Ȟ Płukanie wstępne w zimnej wodzie przez 1 minutę

 Ȟ Czyszczenie w wodzie o temp. 55°C ± 5°C i alkalicznym środku czyszczącym „Neodisher 
Mediclean forte, 0,5%” przez 5 minut
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 Ȟ Neutralizowanie przy użyciu neutralizatora „Neodisher Z” przez 2 minuty

 Ȟ Płukanie w dejonizowanej wodzie przez co najmniej 1 minutę

 Ȟ Dezynfekcja termiczna w temperaturze 55°C przez 5 minut

 Ȟ Suszenie w temperaturze 60°C ± 5°C przez 30 minut

b) Kontrola wzrokowa

Po czyszczeniu należy dokonać kontroli wzrokowej implantów pod kątem czystości i braku 
uszkodzeń. Zanieczyszczone implanty muszą zostać poddane ponownemu czyszczeniu, a 
uszkodzone implanty muszą być wyłączone z eksploatacji i przekazane do utylizacji.

c) Pakowanie

Instrumenty muszą zostać zapakowane do sterylizacji zgodnie z normą EN ISO 11607-1. Zwa-
lidowana metoda sterylizacji wymaga pakowania wyrobów do podwójnego woreczka folio-
wego.

d) Zwalidowana procedura sterylizacji

Zwalidowana procedura sterylizacji zakłada stosowanie autoklawów Tuttnauer typu B 3870 
EHS. 

Sterylizacja:

 Ȟ 2 fazy frakcjonowanej próżni wstępnej

 Ȟ Czas przetrzymywania: min. 5 minut, maks. 7 minut w temp. 134°C

 Ȟ Suszenie przez min. 10 minut

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obchodzenia się i użycia oraz wskazówek do-
tyczących konserwacji, opracowanych przez producenta wyrobu.
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14. SYMBOLE UŻYWANE DO ZNAKOWANIA
SYMBOL OBJAŚNIENIE SYMBOL OBJAŚNIENIE 

Przestrzegać instrukcji użycia Producent

Wyłącznie do jednorazowego 
użytku Oznaczenie partii

Uwaga! Produkt jest dostarczany w 
stanie niesterylnym

Data produkcji

Chronić urządzenie przed 
wysoką temperaturą i bez-
pośrednim promieniowaniem 
słonecznym

15. PRZECHOWYWANIE
Produkt musi być przechowywany w czystym i suchym stanie w temperaturze pokojowej, 
chroniony przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI
Firma MK medical GmbH & Co. KG odpowiada za maksymalnie staranne wyprodukowanie, 
skontrolowanie i zapakowanie każdego pojedynczego produktu. MK medical nie ma żad-
nego wpływu ani żadnej kontroli nad prawidłowym użyciem i dlatego MK medical nie może 
odpowiadać za powikłania bądź niepowodzenia zastosowania. Poszczególne produkty i 
zestawy MK medical są ze sobą kompatybilne. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie wza-
jemnej kompatybilności produktów przed ich zastosowaniem.

Pracownicy MK medical nie są upoważnieni do zmiany wyżej podanych warunków, ani roz-
szerzania odpowiedzialności bądź przyjmowania dodatkowej odpowiedzialności za produkt.
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17. LITERATURA
„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 
RKI (Robert Koch Institut)

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy:

     Jednostka notyfikowana:

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

Jednostka notyfikowana: 
MDC 
Medical Device Certification

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