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Σκοπός
Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για να βοηθά τον χρήστη να διαπιστώσει αν ένα 
επαναχρησιμοποιήσιμο εργαλείο έχει φθαρεί σε βαθμό που να μην είναι πλέον κατάλληλο 
για χρήση. Για επιπλέον οδηγίες φροντίδας των επαναχρησιμοποιήσιμων εργαλείων, 
βλ. τις οδηγίες της Zimmer για φροντίδα, καθαρισμό, συντήρηση και αποστείρωση εργαλείων 
(Zimmer Instrument Care, Cleaning, Maintenance and Sterilization Instructions, αρ. εγγράφου 
97-5000-170-00).

Πεδίο εφαρμογής
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που αφορούν τα επαναχρησιμοποιήσιμα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εμφύτευση εμφυτευμάτων ισχίου, γόνατος, ώμου, 
αγκώνα, ποδοκνημικής, σε περιπτώσεις τραύματος και σε επιλεγμένα εμφυτεύματα 
σπονδυλικής στήλης. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για εργαλεία για μία μόνο χρήση 
(αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα). 

Γλωσσάριο
Ένδειξη – Ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ζημιάς σε μια συσκευή, 
η οποία μπορεί να υποδηλώνει ότι το εργαλείο δεν είναι πλέον κατάλληλο για χρήση.

Ανάδραση – Αναφέρεται σε συγκεκριμένη οπτική, ηχητική ή απτική ανάδραση που 
χρησιμεύει ως ένδειξη για μια απόφαση/ενέργεια.

Γρήγορος έλεγχος – Μια αξιολόγηση της κατάστασης του εργαλείου, για τον εντοπισμό 
τυχόν παρουσίας φθορών.

Επανεπεξεργασία – Ή αναγκαία επικυρωμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τον 
καθαρισμό, την απολύμανση και την αποστείρωση, για να καταστεί μια ιατρική συσκευή, 
η οποία έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί ή μολυνθεί, κατάλληλη για την μετέπειτα χρήση 
για την οποία προορίζεται.

Κατανόηση της δομής του εγγράφου
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει κάποιους τύπους φθοράς, στους οποίους περιλαμβάνονται 
οι εξής:

i. Κάμψη

ii. Αποχρωματισμός

iii. Διάβρωση

iv. Θραύση

v. Φθορά σπειρώματος

vi. Επιφανειακή φθορά
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Κατανόηση της δομής του εγγράφου (συνέχεια)

Οι παραπάνω ενδείξεις αποτελούν σημάδια ύπαρξης φθοράς και ζημιάς στα 
επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία. Το εγχειρίδιο είναι δομημένο βάσει των παραπάνω 
ενδείξεων. Ή ενότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένδειξη περιέχει τα εξής:

• Εικόνες που αντιπροσωπεύουν την κατηγορία στην οποία ανήκει η κατηγορία 
ενδείξεων. Οι εικόνες είναι μόνο αντιπροσωπευτικές της πιθανής φθοράς.

• Περιγραφές της ένδειξης που απεικονίζεται στην εικόνα και περιεχόμενο 
συγκεκριμένα για αυτή την ένδειξη.

• Μέθοδοι γρήγορου ελέγχου για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του εργαλείου ως 
προς την παρουσία της συγκεκριμένης ένδειξης.

• Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς σε οποιοδήποτε επαναχρησιμοποιήσιμο 
εργαλείο συγκεκριμένα για την ένδειξη που περιγράφεται, όχι συγκεκριμένα για 
τις ενδείξεις που απεικονίζονται στις παρεχόμενες εικόνες, για διευκόλυνση στη 
διαπίστωση του αν το εργαλείο είναι κατάλληλο για χρήση.

• Υπόμνημα συμβόλων
 ü  Κατάλληλο για χρήση

 X  Ακατάλληλο για χρήση

Επιθεώρηση/Έλεγχος λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης των εργαλείων στις αντίστοιχες θήκες εργαλείων 
μετά τον καθαρισμό και πριν την αποστείρωσή τους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο και 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Τα εργαλεία θα πρέπει να επιθεωρούνται ως προς την πληρότητα και τη 
λειτουργία τους.

2. Στην επιθεώρηση περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Έλεγχος των εργαλείων που αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου 
συγκροτήματος ή που συναρμολογούνται με συναρμοζόμενα εξαρτήματα.

β. Έλεγχος των εσωτερικών μηχανισμών όπως στεγανωτικοί δακτύλιοι, 
ελατήρια και δευτερεύοντα εξαρτήματα, εφόσον η συσκευή πρέπει να 
αποσυναρμολογείται για τη σωστή επανεπεξεργασία της.

γ. Ενεργοποίηση των κινούμενων μερών, όπως μεντεσέδες/αρθρώσεις 
και των κινητών χαρακτηριστικών, όπως λαβές, καστάνιες, συζεύξεις και 
ολισθαίνοντα μέρη.

δ. Επιθεώρηση για όλες τις μορφές φθοράς που περιγράφονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο.
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3. Κατά τον προσδιορισμό του αν ένα εργαλείο είναι κατάλληλο για χρήση, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της συναρμολόγησης και της ενεργοποίησης 
και η έκταση όλων των μορφών φθοράς.

4. Αν το επαναχρησιμοποιήσιμο εργαλείο διαπιστωθεί ότι δεν είναι πλέον κατάλληλο 
για χρήση ή αν η καταλληλότητα προς χρήση παραμένει αμφίβολη και μετά 
την επιθεώρηση του εργαλείου και τη μελέτη του εγχειριδίου διάρκειας ζωής 
επαναχρησιμοποιήσιμων εργαλείων, δρομολογήστε τη διαδικασία επιστροφής 
του/των εργαλείου/ων στον κατασκευαστή.

Επιστροφή του/των επαναχρησιμοποιήσιμου/ων 
εργαλείου/ων
Αν, οποιαδήποτε άλλη στιγμή, υπάρξει κάποιος ισχυρισμός σχετικά με την ταυτότητα, 
την ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα 
ή την απόδοση μιας συσκευής, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε 
μια Αναφορά εμπειρίας προϊόντος (Product Experience Report - CF04001) και 
να επιστρέψετε το/τα επαναχρησιμοποιήσιμο/α εργαλείο/α στον κατασκευαστή 
για διερεύνηση.

Αν το εργαλείο προς επιστροφή δεν αφορά κάποιο παράπονο, συμπληρώστε και 
υποβάλετε ένα Έντυπο επιστροφής φθαρμένου εργαλείου (Worn Instrument Return 
Form – FRM107001 D).

Το πρόγραμμα επιστροφής φθαρμένων εργαλείων δεν υποκαθιστά τη διαδικασία 
υποβολής παραπόνων.

Μην προσπαθήσετε να απορρίψετε το/τα επαναχρησιμοποιήσιμο/α εργαλείο/α με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Κάμψη
• Τσάκισμα
• Στρέβλωση
• Ξετυλιγμένες περιελίξεις

Γρήγορος έλεγχος με κύλιση –  
Ενέργεια: Κύλιση του εργαλείου εμπρός-πίσω επάνω σε μια 
επίπεδη επιφάνεια.  
Αποτέλεσμα: Αν το εργαλείο ανεβοκατεβαίνει και δεν κυλά 
ομαλά, υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί 
στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος σε κεκλιμένο επίπεδο –  
Ενέργεια: Το εργαλείο αφήνεται να κυλίσει προς τα κάτω σε ένα 
κεκλιμένο επίπεδο. 
Αποτέλεσμα: Αν το εργαλείο δεν κυλά ελεύθερα, υπάρχει φθορά 
και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος ανύψωσης ελεύθερου άκρου –  
Ενέργεια: Τοποθετήστε το εργαλείο επίπεδο επάνω σε μια 
επίπεδη επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν παρατηρήσετε εκτροπή στο ελεύθερο άκρο, 
υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον 
κατασκευαστή.

• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των 

εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Επαφή με μαλακό ιστό ή οστό για το 

οποίο δεν προορίζεται
• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Ανεπαρκής εφαρμογή/αφαίρεση 
οστικού τσιμέντου

X

Xü

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Καμπύλωση
• Κύρτωση
• Σκέβρωμα
• Ξετυλιγμένες περιελίξεις

Γρήγορος έλεγχος με κύλιση – 
Ενέργεια: Κύλιση του εργαλείου εμπρός-πίσω επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν το εργαλείο ανεβοκατεβαίνει και δεν κυλά ομαλά, υπάρχει 
φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος σε κεκλιμένο επίπεδο – 
Ενέργεια: Το εργαλείο αφήνεται να κυλίσει προς τα κάτω σε ένα κεκλιμένο 
επίπεδο. 
Αποτέλεσμα: Αν το εργαλείο δεν κυλά ελεύθερα, υπάρχει φθορά και το εργαλείο 
πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος ανύψωσης ελεύθερου άκρου – 
Ενέργεια: Τοποθετήστε το εργαλείο επίπεδο επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν παρατηρήσετε εκτροπή στο ελεύθερο άκρο, υπάρχει φθορά και 
το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος καμπυλότητας – 
Ενέργεια: Τοποθετήστε το εργαλείο επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια με 
οποιοδήποτε άκρο του να ακουμπά στην επιφάνεια με μια ευθεία ακμή του. 
Αποτέλεσμα: Αν υπάρχει εκτροπή κατά πλάτος, υπάρχει φθορά και το εργαλείο 
πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Άσκηση ανεπαρκούς 
δύναμης

• Ανεπαρκής εμπλοκή των 
εξαρτημάτων

• Ανεπαρκής απεμπλοκή των 
εξαρτημάτων

• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Επαφή με μαλακό ιστό 

ή οστό για το οποίο δεν 
προορίζεται

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση 

οστού, μαλακού οστού 
ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/
μη συγκεκριμένης μορφής

• Ανεπαρκής εφαρμογή/
αφαίρεση οστικού τσιμέντου

X

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Γυρισμένες κοπτικές ακμές • Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Επαφή με μαλακό ιστό ή οστό για το 

οποίο δεν προορίζεται
• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Ανεπαρκής εφαρμογή/αφαίρεση οστικού 
τσιμέντου

X

X

ü

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Κάμψη αγωγού ή καλωδίου φωτός

Γρήγορος έλεγχος φωτός –  
Ενέργεια: Κρατήστε το άκρο του αγωγού ή του καλωδίου 
φωτός μπροστά από μια πηγή φωτός και κοιτάξτε μέσα 
στον αγωγό ή στο καλώδιο από το άλλο άκρο. 
Αποτέλεσμα: Αν το φως δεν περνά πλέον μέσα από τον 
αγωγό ή το καλώδιο, υπάρχει φθορά και το εργαλείο 
πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Ανεπαρκές φως για καθοδήγηση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

Κάμψη, καμπύλωση ή σκέβρωμα: 
• Θήκες
• Βάσεις
• Δίσκοι
• Καπάκια
• Στηρίγματα ή πείροι

• Ανεπαρκής λειτουργία λαβών, καπακιών 
και περιστρεφόμενων εξαρτημάτων

• Μπορεί να επιτρέπεται η ελεύθερη 
μετακίνηση των περιεχομένων

• Παρεμβολή μεταξύ των εξαρτημάτων της 
θήκης και των περιεχομένων

• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

XX

ü ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Αποχρωματισμένες σημάνσεις προϊόντος

Γρήγορος έλεγχος αναγνωσιμότητας –  
Ενέργεια: Διαβάστε τις σημάνσεις του εργαλείου. 
Αποτέλεσμα: Αν οι σημάνσεις του εργαλείου δεν 
διαβάζονται καθόλου ή είναι δυσανάγνωστες, υπάρχει 
φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον 
κατασκευαστή.

• Δυσανάγνωστες σημάνσεις προϊόντος
• Ανακριβής ανάδραση

X

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Αποχρωματισμένες σημάνσεις προϊόντος λόγω 
διάβρωσης

Γρήγορος έλεγχος με γόμα για μολύβι –  
Ενέργεια: Τρίψτε μια γόμα για μολύβι στην περιοχή που 
έχει επηρεαστεί.  
Αν ο αποχρωματισμός αφαιρείται με τη γόμα, είναι λεκές. 
Αποτέλεσμα: Αν ο αποχρωματισμός δεν αφαιρείται με τη 
γόμα ή αποκαλύπτονται σημάδια, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος αναγνωσιμότητας – 
Ενέργεια: Διαβάστε τις σημάνσεις του εργαλείου. 
Αποτέλεσμα: Αν οι σημάνσεις του εργαλείου δεν 
διαβάζονται καθόλου ή είναι δυσανάγνωστες, υπάρχει 
φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον 
κατασκευαστή.

• Δυσανάγνωστες σημάνσεις προϊόντος
• Ανακριβής ανάδραση

X

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Επιφανειακή διάβρωση
• Σημάδια

Γρήγορος έλεγχος με γόμα για μολύβι – 
Ενέργεια: Τρίψτε μια γόμα για μολύβι στην περιοχή που 
έχει επηρεαστεί.  
Αν ο αποχρωματισμός αφαιρείται με τη γόμα, είναι λεκές. 
Αποτέλεσμα: Αν ο αποχρωματισμός δεν αφαιρείται με τη 
γόμα ή αποκαλύπτονται σημάδια, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X

X

ü

ü
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Διάβρωση λόγω ρωγμών
• Εξωτερική/Εσωτερική διάβρωση σπειρώματος

Γρήγορος έλεγχος σπειρώματος – 
Ενέργεια: Βιδώστε μεταξύ τους τα εξαρτήματα. 
Αποτέλεσμα: Αν υπάρχει δυσκολία στο βίδωμα ή στο 
ξεβίδωμα των εξαρτημάτων, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος με γόμα για μολύβι – 
Ενέργεια: Τρίψτε μια γόμα για μολύβι στην περιοχή που 
έχει επηρεαστεί.  
Αν ο αποχρωματισμός αφαιρείται με τη γόμα, είναι λεκές. 
Αποτέλεσμα: Αν ο αποχρωματισμός δεν αφαιρείται με τη 
γόμα ή αποκαλύπτονται σημάδια, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για βίδωμα 
των σπειρωμάτων

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για 
ξεβίδωμα των σπειρωμάτων

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Αποχρωματισμένες σημάνσεις προϊόντος λόγω 
διάβρωσης

Γρήγορος έλεγχος με γόμα για μολύβι –  
Ενέργεια: Τρίψτε μια γόμα για μολύβι στην περιοχή που 
έχει επηρεαστεί. 
Αποτέλεσμα: Αν ο αποχρωματισμός αφαιρείται με τη 
γόμα, είναι λεκές.  
Αν ο αποχρωματισμός δεν αφαιρείται με τη γόμα 
ή αποκαλύπτονται σημάδια, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος αναγνωσιμότητας – 
Ενέργεια: Διαβάστε τις σημάνσεις του εργαλείου. 
Αποτέλεσμα: Αν οι σημάνσεις του εργαλείου δεν 
διαβάζονται καθόλου ή είναι δυσανάγνωστες, υπάρχει 
φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον 
κατασκευαστή.

• Δυσανάγνωστες σημάνσεις προϊόντος
• Ανακριβής ανάδραση

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Θραύση • Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Ρωγμές • Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
• Θραύση
• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Ρωγμές/Θραύση στο σώμα του εύκαμπτου άξονα • Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
• Θραύση
• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Απογυμνωμένα εξωτερικά/εσωτερικά σπειρώματα
• Φθαρμένα εξωτερικά/εσωτερικά σπειρώματα

Γρήγορος έλεγχος σπειρώματος –  
Ενέργεια: Βιδώστε μεταξύ τους τα εξαρτήματα. 
Αποτέλεσμα: Αν υπάρχει δυσκολία στο βίδωμα ή στο 
ξεβίδωμα των εξαρτημάτων, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για βίδωμα 
των σπειρωμάτων

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για 
ξεβίδωμα των σπειρωμάτων

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Διάβρωση λόγω ρωγμών
• Εξωτερική/Εσωτερική διάβρωση σπειρώματος

Γρήγορος έλεγχος σπειρώματος – 
Ενέργεια: Βιδώστε μεταξύ τους τα εξαρτήματα. 
Αποτέλεσμα: Αν υπάρχει δυσκολία στο βίδωμα ή στο 
ξεβίδωμα των εξαρτημάτων, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

Γρήγορος έλεγχος με γόμα για μολύβι – 
Ενέργεια: Τρίψτε μια γόμα για μολύβι στην περιοχή που 
έχει επηρεαστεί.  
Αν ο αποχρωματισμός αφαιρείται με τη γόμα, είναι λεκές. 
Αποτέλεσμα: Αν ο αποχρωματισμός δεν αφαιρείται με τη 
γόμα ή αποκαλύπτονται σημάδια, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για βίδωμα 
των σπειρωμάτων

• Άσκηση υπερβολικής ροπής για 
ξεβίδωμα των σπειρωμάτων

X

X
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X

Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Γρατζουνιές
• Κατεστραμμένη επιφάνεια

Γρήγορος έλεγχος με το νύχι –  
Ενέργεια: Ολισθήστε το νύχι σας επάνω στην επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν το νύχι εμποδίζεται/συναντά αντίσταση, 
υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί 
στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Επαφή με μαλακό ιστό ή οστό για το 
οποίο δεν προορίζεται

• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης

ü



ΕΠ
ΙΦ

Α
Ν

ΕΙ
Α

Κ
Η

 Φ
Θ

Ο
ΡΑ

33

Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Χαραγές
• Βαθουλώματα
• Ξεφλουδίσματα

Γρήγορος έλεγχος με το νύχι –  
Ενέργεια: Ολισθήστε το νύχι σας επάνω στην επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν το νύχι εμποδίζεται/συναντά αντίσταση, 
υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί 
στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Επαφή με μαλακό ιστό ή οστό για το 
οποίο δεν προορίζεται

• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Γρέζια

Γρήγορος έλεγχος με το νύχι –  
Ενέργεια: Ολισθήστε το νύχι σας επάνω στην επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν το νύχι εμποδίζεται/συναντά αντίσταση, 
υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί 
στον κατασκευαστή.

• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 
οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Επαφή με μαλακό ιστό ή οστό για το 
οποίο δεν προορίζεται

• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία

X
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Σκαλίσματα
• Γρατζουνιές
• Βαθουλώματα

Γρήγορος έλεγχος με το νύχι –  
Ενέργεια: Ολισθήστε το νύχι σας επάνω στην επιφάνεια. 
Αποτέλεσμα: Αν το νύχι εμποδίζεται/συναντά αντίσταση, 
υπάρχει φθορά και το εργαλείο πρέπει να επιστραφεί 
στον κατασκευαστή.

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής δυνατότητα χρήσης με το χέρι
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Απώλεια επίστρωσης • Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής αφαίρεση οστού, μαλακού 

οστού ή οστικού τσιμέντου για τον 
σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Απογυμνωμένοι οδηγοί
• Στρογγυλεμένες ακμές

• Ανακριβής ανάδραση
• Ανεπαρκής εμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής απεμπλοκή των εξαρτημάτων
• Ανεπαρκής επανεπεξεργασία
• Άσκηση ανεπαρκούς δύναμης
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Φθαρμένες κοπτικές ακμές • Ανεπαρκής αφαίρεση μαλακού 
ιστού, οστού ή οστικού τσιμέντου για 
τον σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Άσκηση υπερβολικής δύναμης για 
την αφαίρεση μαλακού ιστού, οστού 
ή οστικού τσιμέντου

• Ανεπαρκής δυνατότητα χειρισμού 
μαλακού ιστού ή οστού
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Φθαρμένες κοπτικές ακμές • Ανεπαρκής αφαίρεση μαλακού 
ιστού, οστού ή οστικού τσιμέντου για 
τον σχηματισμό συγκεκριμένης/μη 
συγκεκριμένης μορφής

• Άσκηση υπερβολικής δύναμης για 
την αφαίρεση μαλακού ιστού, οστού 
ή οστικού τσιμέντου

• Ανεπαρκής δυνατότητα χειρισμού 
μαλακού ιστού ή οστού
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Περιγραφή Πιθανές επιπτώσεις της φθοράς

• Φθαρμένες σημάνσεις, οδηγίες ή περίγραμμα 
του εμφυτεύματος

Γρήγορος έλεγχος αναγνωσιμότητας –

Ενέργεια: Διαβάστε τις σημάνσεις του εργαλείου, 
τις οδηγίες και επιθεωρήστε το περίγραμμα του 
εμφυτεύματος. 

Αποτέλεσμα: Αν οι σημάνσεις του εργαλείου, οι οδηγίες 
ή το περίγραμμα του εμφυτεύματος δεν διαβάζονται 
καθόλου ή είναι δυσανάγνωστες, υπάρχει φθορά και το 
εργαλείο πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.

• Μη αναγνώσιμες σημάνσεις, οδηγίες 
ή περίγραμμα του εμφυτεύματος

• Ανακριβής ανάδραση κατά τη διάρκεια 
του προεγχειρητικού σχεδιασμού

X
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Όλο το περιεχόμενο του παρόντος προστατεύεται από 
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση, τα οποία ανήκουν στην 
Zimmer Biomet ή τις συνδεδεμένες εταιρείες ή έχουν εκχωρηθεί σε 
αυτές με άδεια, αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, και δεν επιτρέπεται 
η αναδιανομή, η αναπαραγωγή ή η γνωστοποίησή του, στο 
σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της 
Zimmer Biomet. 

Αυτό το υλικό απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, το δυναμικό 
πωλήσεων της Zimmer Biomet και τους εργαζομένους της 
Zimmer Biomet. Ή διανομή σε οποιονδήποτε άλλο αποδέκτη 
απαγορεύεται.

Ή Zimmer Biomet δεν ασκεί ιατρική. Οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονται είναι γενικής φύσης και δεν παρουσιάζουν ούτε 
αποτελούν ιατρικές συμβουλές ή συστάσεις, ενώ προορίζονται 
αποκλειστικά για σκοπούς εκπαίδευσης. 

©2021 Zimmer Biomet

1219.4-GLBL-el-Ήμερομηνία έκδοσης 2021-04-08 
MC0000241748 www.zimmerbiomet.com

Οι ανωτέρω σημάνσεις CE δεν ισχύουν αν δεν υπάρχει σήμανση 
CE στην ετικέτα του προϊόντος. Για τις συσκευές κατηγορίας Ι για 
την ΕΕ, η σήμανση CE θα εμφανίζεται χωρίς τον 4ψήφιο αριθμό 
του φορέα πιστοποίησης.

Legal Manufacturer
Zimmer CAS 
75 Queen Street Suite 3300
Montreal Quebec H3C 2N6
Canada

2797

Legal Manufacturer
Biomet Sports Medicine
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Orthopedics 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Trauma 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet U.K. Ltd. 
Waterton Industrial Estate 
Bridgend, CF31 3XA 
United Kingdom

Legal Manufacturer
Zimmer Switzerland 
Manufacturing GmbH 
(ZSM GmbH) 
Sulzerallee 8 
8404 Winterthur

Legal Manufacturer
Biomet Biologics
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Zimmer, Inc.
1800 W. Center Street
Warsaw, Indiana 46580
United States

Legal Manufacturer
Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland

Legal Manufacturer
Cayenne Medical, Inc.
16597 North 92nd Street  
Suite 101
Scottsdale, AZ 85260 
USA

Legal Manufacturer
Zimmer Trabecular Metal 
Technology, Inc.
10 Pomeroy Road
Parsippany, NJ 07054
USA

Legal Manufacturer
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
France

1639

0123 0459

0413




