ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙ Α ΑΥΤΟΔΙ ΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙ ΔΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Δι αβάστε προσεκτι κά τι ς ακόλουθες οδηγί ε ς γι α να βε βαι ωθε ί τε γι α την ασφαλή και σωστή χρήση του
προϊ όντος .

Σύμφωνα με την οδηγί α 93/42/ΕΟΚ και τη μεταγενέ στε ρη τροποποί ησή της με την οδηγί α 2007/47/ΕΟΚ,
παρέ χονται οι απαραί τητε ς πληροφορί ε ς γι α την αποτελε σματι κή και ασφαλή χρήση των προϊ όντων
emexact®.
ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ
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Το
σύστημα βι δών
οστι κής
στερέ ωσης
που
κατασκευάζ ονται από την emexact® έ χει σχε δι αστε ί
γι α τη στε ρέ ωση μονοφλοι ωδών οστι κών μοσχε υμάτων.
Εί ναι γι α γε νι κή χρήση και ο σχε δι ασμός τους
ε πι τρέ πε ι την ε ύκολη και ασφαλή στερέ ωση στο γύρω
οστό.
Τα προϊ όντα της emexact®, προορί ζ ονται γι α χρήση
από
ε ξ ε ι δι κευμένους
ε παγγε λματί ε ς
υγεί ας
(γι ατροί και οδοντί ατροι ). Η ασφάλει α και η
αποτελε σματι κότητα των προϊ όντων της emexact®
ε ί ναι ε γγυημέ νε ς μόνο όταν η χρήση τους
πε ρι ορί ζ ε ται
σε
κατάλληλα
ε κπαι δευμένους
ε παγγε λματί ε ς .
Οι βί δε ς κατασκε υάζ ονται από ανοξ ε ί δωτο ατσάλι
ε ι δι κά γι α ι ατρι κές χρήσε ι ς , σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 5832-1: Εμφυτε ύματα γι α χε ι ρουργι κέ ς ε πε μβάσε ι ς
- Με ταλλι κά υλι κά, που αποφεύγουν εκ φύσεως την
οστεοε νσωμάτωση και ε πι τρέ πουν την ε ξ αγωγή τους
μόλι ς ολοκληρωθε ί το στάδι ο της οστι κής στε ρέωσης .
Τα συστήματα στε ρέωσης προορί ζ ονται γι α μί α μόνο
χρήση, σε αντί θε ση με τα βοηθητι κά ε ργαλεί α που
ε ί ναι απαραί τητα γι α την τοποθέ τησή τους , τα οποί α
προορί ζ ονται γι α πολλαπλέ ς χρήσε ι ς .
Οι βί δες στε ρέωσης αποθηκε ύονται εύκολα στο δοχεί ο
που παρέ χε ται . Πρέ πε ι να αφαι ρούνται και να
τοποθε τούνται προσεκτι κά με τα κατάλληλα ε ργαλεί α.
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Όλα τα προϊ όντα που κατασκευάζ ονται από την
emexact®, πρέ πει να αποθηκεύονται σε θε ρμοκρασί α
με ταξ ύ 15-25 ºC και σε υγρασί α με ταξ ύ 50-60%. Τα
προϊ όντα θα πρέ πε ι να προστατεύονται από το άμε σο
ηλι ακό φως και κάθε τε χνητή υπε ρι ώδη ακτι νοβολί α
και να προστατε ύονται από όξ ι νε ς ουσί ε ς και βάσε ι ς .
Το προϊ όν ε ί ναι
απόλυτα συσκευασμέ νο και
θε ρμοσυγκολλημέ νο. Ένα τυχόν ε λάττωμα του
ε νδέχε ται να έ χει ως αποτέ λε σμα την απώλε ι α των
ι δι οτήτων απολύμανσης και αποστε ί ρωσης , ε πομένως
συνι στάται να μην χρησι μοποι ηθε ί .
Σε καμί α πε ρί πτωση δε ν πρέ πε ι να αφαι ρεί ται το
υλι κό από την αρχι κή συσκε υασί α και να το
με ταχε ι ρί ζ ε στε ε άν δε ν το χρει άζ ε στε .
Τα προϊ όντα της emexact®, δε ν εί ναι αποστει ρωμένα,
ε πομένως συνι στάται η αποστεί ρωση τους πρι ν από τη
χρήση, ακολουθώντας τι ς με θόδους που αναφέρονται
στην αντί στοι χη ενότητα.
Η χρήση των προϊ όντων αντε νδε ί κνυται σε ασθε νεί ς με
παθήσε ι ς που αποκλε ί ουν τη χρήση χε ι ρουργι κής
ε πέ μβασης
γι α
την
τοποθέτηση
οδοντι κών
ε μφυτε υμάτων.
Υπάρχουσε ς ή πι θανέ ς λοι μώξ ει ς στο σημε ί ο του
μοσχε ύματος ή κοντά σε αυτό.
Γνωστέ ς αλλε ργί ε ς ή/και υπε ρε υαι σθησί α στα υλι κά
που χρησι μοποι ούνται .
Ανε παρκής ή ε λαττωματι κή οστι κή ουσί α που δε ν
ε πι τρέ πε ι την ασφαλή αγκύρωση του μοσχε ύματος
Ασθενε ί ς με πε ρι ορι σμέ νη ι κανότητα ή/και προθυμί α
συνεργασί ας κατά τη δι άρκε ι α της θε ραπε υτι κής
φάσης .
Η θε ραπε ί α δε ν συνι στάται σε ομάδε ς κι νδύνου

Υπάρχε ι κί νδυνος αναρρόφησης ή κατάποσης των
προϊ όντων όταν χρησι μοποι ούνται ε νδοστοματι κά,
οπότε θα πρέ πε ι να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα
γι α να αποφευχθε ί αυτό το ε νδε χόμε νο.
Στι ς περι σσότε ρες πε ρι πτώσει ς οι πι θανέ ς ε πι πλοκές
οφε ί λονται σε κλι νι κούς λόγους και όχι στο
συγκε κρι μένο
προϊ όν.
Οι
ε πι πλοκέ ς
αυτές
πε ρι λαμβάνουν, με ταξ ύ άλλων, τα παρακάτω:
Χαλάρωση των βιδών λόγω ανεπαρκούς στερέωσης,
υπερευαισθησία ή αλλεργικές αντιδράσεις στο μέταλλο, νέκρωση
των οστών, οστεοπόρωση, ανεπαρκής επαναγγείωση, οστική
απορρόφηση και ανεπαρκής οστικός σχηματισμός που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν πρόωρη χαλάρωση του μοσχεύματος,
ερεθισμοί των μαλακών ιστών και/ή νευρικές αλλοιώσεις λόγω
χειρουργικού τραύματος, πρώιμη και όψιμη επιφανειακή και
βαθιά λοίμωξη, αυξημένη αντίδραση του ινώδους ιστού γύρω από
το χειρουργικό πεδίο, καθώς και επιπλοκές κατά την αφαίρεση
των βιδών λόγω ανεπαρκούς προετοιμασίας της βάσης του
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Τα προϊ όντα της emexact® δε ν ε ί ναι αποστε ι ρωμέ να,
ε πομένως συνι στάται η μέ θοδος αποστεί ρωσης με υγρή
θε ρμότητα (αυτόκαυστο). Πρώτα θα πρέ πε ι
να
αφαι ρέ σε τε το προϊ όν από τη συσκε υασί α και να το
τοποθε τήσε τε σε μι α σακούλα κατάλληλη γι α
αποστε ί ρωση σε αυτόκαυστο και να ακολουθήσε τε τη
μέ θοδο που περι γράφε ται παρακάτω.



Εί ναι
η
πι ο
συνηθι σμέ νη
μέθοδος
που
χρησι μοποι εί ται σε οδοντι ατρι κές κλι νι κέ ς και
ε ργαστήρι α. Η αποστεί ρωση παράγε ται με έ ναν φυσι κό
παράγοντα, την υγρή θερμότητα, η οποί α προκαλε ί
με τουσί ωση και πήξ η των πρωτε ϊ νών. Τα αποτελέ σματα
αυτά οφεί λονται κυρί ως σε δύο λόγους :



Οι υδρατμοί έχουν πολύ υψηλότε ρο συντελε στή
με ταφοράς θε ρμότητας από τον αέ ρα. Επομένως , τα υγρά
υλι κά με ταφέ ρουν τη θε ρμότητα πολύ ταχύτε ρα από τα
στε γνά
υλι κά
λόγω
της
ε νέ ργε ι ας
που
απε λευθερώνε ται κατά τη συμπύκνωση.



Το αυτόκαυστο εί ναι η πι ο συχνά χρησι μοποι ούμε νη
συσκε υή γι α θερμοκρασί ε ς άνω των 100°C. Γι α την
αφαί ρε ση των οργανι σμών που σχηματί ζ ουν σπόρι α
χρησι μοποι εί ται θερμοκρασί α 121°C (ατμόσφαι ρα
υπε ρπί ε σης ) με χρόνο έκθε σης άνω των 15 λε πτών
σύμφωνα με τι ς συστάσε ι ς του κατασκε υαστή του
αυτόκαυστου.

Πί ε ση
[atm]

Θε ρμοκρασί α
[°C]
Πλήρης
ε κτόνωση
του αέ ρα

Εκτόνωση
των 2/3 του
αέ ρα

Εκτόνωση
του 1/2 του
αέ ρα

Χωρί ς
ε κτόνωση
του αέ ρα

1/3

109

100

90

72

2/3

115

109

100

90

1

121

115

109

100

4/3

126

121

115

109

5/3

130

126

121

115

2

133

130

126

121

Επί δραση της μη πλήρους ε κτόνωσης του αέ ρα στη
θε ρμοκρασί α του αυτόκαυστου
μοσχεύματος.
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Πλε ονε κτήματα






Ταχεί α θέ ρμανση και δι ε ί σδυση
Απομάκρυνση βακτηρί ων και σπορί ων σε σύντομο χρονι κό
δι άστημα
Χωρί ς τοξ ι κά κατάλοι πα
Χαμηλή φθορά του εκτεθε ι μέ νου υλι κού
Οι κονομι κό

Με ι ονε κτήματα
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Δε ν ε πι τρέ πε ι την αποστεί ρωση δι αλυμάτων που
σχηματί ζ ουν γαλακτώματα με το νερό
Εί ναι δι αβρωτι κό γι α ορι σμέ να μεταλλι κά όργανα
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Τα προϊ όντα της emexact®, προορί ζ ονται γι α χρήση από
ε ξ ε ι δι κε υμέ νους ε παγγελματί ε ς υγε ί ας (γι ατροί και
οδοντί ατροι ). Η ασφάλε ι α και η αποτελε σματι κότητα
των προϊ όντων της emexact®, ε ί τε πρόκε ι ται γι α βί δε ς
κολοβωμάτων ε ί τε γι α άλλα χε ι ρουργι κά και
προσθε τι κά
οδοντι ατρι κά
ε ξ αρτήματα,
ε ί ναι
ε γγυημένε ς μόνο όταν η χρήση τους πε ρι ορί ζ ε ται σε
κατάλληλα εκπαι δε υμέ νους ε παγγελματί ες .
Συνι στάται οι ε ι δι κε υμέ νοι ε παγγε λματί ε ς υγεί ας
(γι ατροί και οδοντί ατροι ) να ε λέ γχουν τακτι κά, κάθε 6
μήνες , γι α ε νδε χόμενε ς αλλαγέ ς στη λει τουργί α του
προϊ όντος .
Τα προϊ όντα της emexact® προορί ζ ονται γι α μί α μόνο
χρήση πρι ν από την ημερομηνί α λήξ ης , όπως
αναφέ ρεται στην ε τι κέτα του προϊ όντος . Σε πε ρί πτωση
αφαί ρε σης του προϊ όντος από έ ναν ασθε νή, πρέ πε ι να
αποσυρθεί , δι ότι ε νδέ χεται να έ χε ι έ ρθε ι σε ε παφή με
βι ολογι κά υλι κά του ασθενούς (αί μα, ι στοί κλπ.) και τα
τυχόν υπολε ί μματα θα μπορούσαν να πε ράσουν σε άλλον
ασθενή σε πε ρί πτωση ε παναχρησι μοποί ησης χωρί ς
κατάλληλο καθαρι σμό και απολύμανση.
Όλα τα εξ αρτήματα του συστήματος έ χουν σχε δι αστε ί
και κατασκε υαστε ί γι α συγκεκρι μέ νο σκοπό και ,
ε πομένως , ε ί ναι απόλυτα προσαρμοσμέ να με ταξ ύ τους .
Κανένα εξ άρτημα δε ν πρέ πε ι να τροποποι εί ται από τον
χρήστη ή να αντι καθί σταται με ε ργαλε ί ο ή προϊ όν
άλλου κατασκευαστή, ακόμη και αν ε ί ναι παρόμοι ο σε
μέ γεθος ή σχήμα με το αρχι κό προϊ όν ή ακρι βώς το ί δι ο
με το αρχι κό προϊ όν.
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Η χρήση υλι κών άλλων κατασκευαστών, οι τυχόν δομι κέ ς
αλλαγέ ς λόγω της χρήσης ξ έ νων προϊ όντων ή της
μόλυνσης των υλι κών, ακόμη και οι μι κρέ ς δι αφορές ή
ανακρι βε ί ς ρυθμί σε ι ς μεταξ ύ του τρυπανι ού και της
βί δας ή παρόμοι ας μπορεί να αποτε λέ σουν κι νδύνους
γι α τον ασθε νή και τους χρήστε ς ή τρί τους
Παρόλο που ε ί ναι δυνατόν να πε ράσε τε το τρυπάνι
ταυτόχρονα τόσο στο μονο φλοι ό όσο και στο οστό όπου
θα συνδε θεί το μόσχε υμα. Συνι στάται να περάσε τε το
τρυπάνι πρώτα στο μονο φλοι ό εκτός στόματος και στη
συνέχε ι α να το προβάλε τε στο οστό υποδοχέ α και να
πε ράσε τε το τρυπάνι στο οστό.
Σπε ι ροε ι δή τρυπάνι α: συνι στάται να τρυπάτε με
μέ γι στο αρι θμό στροφών 1.000 ανά λε πτό γι α να
αποφύγε τε την υπε ρθέ ρμανση του οστού. Τα σπει ροει δή
τρυπάνι α μπορούν να ξ αναχρησι μοποι ηθούν το πολύ 10
φορές
Δε δομέ νου ότι η απόλυτη τε λι κή σταθε ρότητα του μόνο
φλοι ού αποτε λεί κρί σι μο παράγοντα γι α την ε πι τυχί α
της δι αδι κασί ας οστι κής αναγέ ννησης :
- γι α την ε πι λογή του πλάτους της βί δας θα
πρέ πε ι να λαμβάνε τε υπόψη το πάχος του μόνο
φλοι ού: λε πτό και μι κρό 1 mm βί δε ς - παχύ και
με γάλο 1,2 mm βί δες .
- γι α το μήκος , πρέ πε ι να λαμβάνε τε υπόψη το
πάχος του μόνο φλοι ού, τα mm που πρόκει ται να
αναγε ννηθούν (πλάτος ή/και ύψος ) και το βάθος
πέ δησης στο οστό υποδοχέα.
Το παρεχόμε νο κατσαβί δι πρέ πε ι να χρησι μοποι ε ί ται
γι α το μέγε θος του αντί στοι χου συστήματος .
Βε βαι ωθε ί τε ότι η σύνδε ση με ταξ ύ του κατσαβι δι ού
και της κεφαλής της βί δας ε ί ναι σε ακρι βή κατακόρυφη
ε υθυγράμμι ση. Δι αφορετι κά, υπάρχε ι
αυξ ημένος
κί νδυνος ζ ημι άς στη βί δα και στην άκρη του
κατσαβι δι ού. Παρόλο που η βί δα εί ναι αυτοδι άτρητη,
όταν βι δώνε τε τη βί δα, βε βαι ωθε ί τε ότι υπάρχε ι
ε παρκής αξ ονι κή δύναμη με ταξ ύ της άκρης του
κατσαβι δι ού και της βί δας . Ωστόσο αυτή η αξ ονι κή
δύναμη δεν πρέ πε ι να υπε ρβαί νει έ να ορι σμέ νο όρι ο
γι α να αποφύγε τε ζ ημι ές στην οστι κή δομή
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Δι άμε τρος βί δας
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
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Βε βαι ωθε ί τε ότι η προε ργασί α της βάσης των βι δών με
το σπει ροε ι δέ ς τρυπάνι εί ναι σωστά προετοι μασμένη.
Στην περί πτωση των μόνο φλοι ωδών μοσχε υμάτων, το
βάθος του φρε ζ αρί σματος στο οστό υποδοχέ α πρέπε ι
να εί ναι ελαφρώς ανώτε ρο από το τμήμα του μήκους της
βί δας που πρόκει ται να ει σαχθε ί σε αυτό το οστό και
να προσδώσει
σταθε ρότητα στο μόνο φλοι ό.
Δι αφορετι κά, η βί δα μπορε ί να βι δωθε ί πολύ και η
κε φαλή της βί δας μπορε ί να σπάσε ι λόγω δι άτμησης ή
να υποστεί άλλη ζ ημι ά.
Χρησι μοποι ήστε σπε ι ροει δή τρυπάνι α με τι ς σωστές
δι αστάσε ι ς
Επι λέξ τε το τρυπάνι ανάλογα με τη βί δα που θα
χρησι μοποι ηθε ί .
Εάν έ χετε πε ράσε ι το τρυπάνι των 0,8 mm αρκετέ ς
φορές μέσα από το μόνο φλοι ό, η βί δα του 1 mm δεν θα
συγκρατήσει σωστά το μόσχευμα και θα πρέ πε ι να
χρησι μοποι ήσε τε βί δε ς των 1,2 mm. (πε ράστε το
τρυπάνι 1 mm μόνο στο οστό υποδοχέ α).
Η κατεύθυνση της περι στροφής κατά την ε ι σαγωγή
πρέ πε ι να αντι στοι χεί στην κατε ύθυνση της
δι άτρησης (ομοαξ ονι κότητα). Δι αφορε τι κά μπορε ί να
υπάρξ ε ι υπε ρβολι κή αύξ ηση της ροπής στρέψης , η
οποί α θα οδηγήσε ι σε φθορά του συστήματος μετάδοσης
με ταξ ύ της βί δας και του κατσαβι δι ού.

Η ε ι σαγωγή της βί δας στο οστό υποδοχέ α δεν πρέ πει να
υπε ρβαί νε ι τα 10 Ncm και όχι περι σσότε ρο από 100
στροφέ ς ανά λε πτό.
Παρακάτω ακολουθε ί
έ νας
πί νακας
με
τι ς
συνι στώμε νε ς ροπέ ς στρέ ψης που ι σχύουν γι α τι ς
αυτοδι άτρητε ς βί δε ς στερέ ωσης οστών emexact®:

Αναφορά
Από 11836 έ ως 11840
Από 12245 έ ως 12249

Συνι στώμε νη ροπή
Χε ι ροκί νητα (< 10N cm)
Χε ι ροκί νητα (< 10N cm)

EM EXACT, S.A.
C/Llobregat, 20 08291 RIPOLLET (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ)
0051
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