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Doel

Deze handleiding is bedoeld om de gebruiker te helpen bij het bepalen of een herbruikbaar 

instrument zodanig versleten is dat het niet meer geschikt is voor gebruik. Raadpleeg voor 

aanvullende verzorgingsinstructie van een herbruikbaar instrument de ‘Instructies voor 

verzorging, reiniging, onderhoud en sterilisatie van instrumenten’ van Zimmer (doc.nr. 

97‑5000‑170‑00).

Reikwijdte

Deze handleiding biedt informatie die van toepassing is op de herbruikbare instrumenten die 

worden gebruikt voor het implanteren van heup‑, knie‑, schouder‑, elleboog‑, enkel‑ en trauma‑

implantaten, en specifieke ruggengraatimplantaten. Deze informatie is NIET VAN TOEPASSING op 

instrumenten voor eenmalig gebruik (steriel en niet‑steriel). 

Verklarende woordenlijst

Indicator – Een term die wordt gebruikt om de schade aan een hulpmiddel te beschrijven en die 

kan aangeven dat het instrument niet langer geschikt is voor gebruik.

Feedback – Verwijst naar elke specifieke zichtbare, hoorbare of voelbare feedback die dient als 

indicator voor een beslissing/actie.

Snelle controle – Een beoordeling van de toestand van het instrument om de aanwezigheid van 

slijtage te detecteren.

Herverwerking – De noodzakelijke gevalideerde processen, waaronder reiniging, desinfectie en 

sterilisatie om een medisch apparaat, dat eerder gebruikt of verontreinigd is, geschikt te maken 

voor het beoogde daaropvolgende eenmalig gebruik.

Documentstructuur begrijpen

Deze handleiding beschrijft verschillende soorten slijtage, waaronder:

i. Verbuiging

ii. Verkleuring

iii. Corrosie

iv. Breuk

v. Schroefschade

vi. Oppervlakteschade
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Documentstructuur begrijpen (vervolg)

De hierboven aangegeven indicatoren zijn tekenen van slijtage en beschadiging van herbruikbare 

instrumenten. De handleiding wordt onderverdeeld in de hiervoor genoemde indicatoren. 

Elke indicatorsectie bevat:

• Afbeeldingen die aangeven tot welke categorie de indicator behoort. Afbeeldingen zijn 

slechts een weergave van mogelijke slijtage.

• Beschrijvingen van de indicator die wordt weergegeven in de afbeelding en van de inhoud 

die specifiek is voor de genoemde indicator.

• Methoden voor snelle controle om te helpen bij het beoordelen van het instrument op de 

aanwezigheid van de betreffende indicator.

• Mogelijke effecten van slijtage op een herbruikbaar instrument specifiek voor de 

beschreven indicator, niet specifiek die weergegeven in de afbeeldingen, om te helpen bij 

het beoordelen of het instrument geschikt is voor gebruik.

• Legenda van de symbolen

 ü  Geschikt voor gebruik

 X  Niet geschikt voor gebruik

Inspectie/functietest

Raadpleeg de handleiding en volg de onderstaande instructies bij het plaatsen van instrumenten in 

hun respectieve instrumentenkoffers na reiniging en voor sterilisatie.

1. Instrumenten moeten worden gecontroleerd op volledigheid en functie.

2. Inspectie omvat:

a. Controleren van instrumenten die deel uitmaken van een grotere eenheid of assemblage 

met bijhorende componenten.

b. Controle van interne mechanismen zoals o‑ringen, veren en subcomponenten, wanneer 

het apparaat bestemd is om gedemonteerd te worden voor een goede herverwerking.

c. Bewegende onderdelen zoals scharnieren/gewrichten en bewegende onderdelen zoals 

handgrepen, ratelmechanismen, koppelingen en schuifdelen laten bewegen.

d. Inspecteren op alle vormen van slijtage die in deze handleiding worden beschreven.

3. Resultaten van het samenstellen, de werking en de omvang van alle vormen van slijtage 

dienen te worden overwogen om te bepalen of een instrument geschikt is voor gebruik.

4. Als bepaald wordt dat het herbruikbare instrument niet meer geschikt is voor gebruik of 

als de geschiktheid voor gebruik nog steeds niet duidelijk is na het inspecteren van het 

instrument en het raadplegen van de handleiding voor de levensduur van herbruikbare 

instrumenten, start u het proces om het/de instrument(en) naar de fabrikant terug te sturen.
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De herbruikbare instrumenten retour zenden

Als er op een bepaald moment een klacht is met betrekking tot de identiteit, kwaliteit, 

duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, effectiviteit of prestatie van een apparaat, 

vult u en dient u een Productervaringsverslag (CF04001) in en verzendt u het/de herbruikbare 

instrument(en) naar de fabrikant voor onderzoek.

Als het terug te sturen instrument geen klacht is, vul en dien dan een terugstuurformulier in voor 

versleten instrumenten (FRM107001 D).

Het retourprogramma voor versleten instrumenten is geen vervanging voor het proces voor het 

indienen van klachten.

Probeer het/de herbruikbare instrument(en) op geen enkele andere wijze te verwijderen/weg 

te gooien.
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verbogen

• Geknikt

• Scheef

• Ontrafelde spoelen

Snelle rolcontrole –  
Actie: Instrument wordt heen en weer gerold op vlak oppervlak.  
Resultaat: Als het instrument hobbelt, is er sprake van slijtage en 
moet het instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle hellingscontrole –  
Actie: Instrument wordt van een helling gerold. 
Resultaat: Als het instrument niet vrij rolt, is er sprake van 
slijtage en moet het instrument teruggestuurd worden naar 
de fabrikant.

Snelle uiteinde-heffingscontrole –  
Actie: Laat het instrument plat op een oppervlak liggen. 
Resultaat: Bij afwijking aan het vrije uiteinde is er sprake van 
slijtage en moet het instrument teruggestuurd worden naar 
de fabrikant.

• Onjuiste kracht toegepast

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onjuiste toepassing/verwijdering van 
botcement

X

Xü

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gebogen

• Gekromd

• Verwrongen

• Ontrafelde spoelen

Snelle rolcontrole – 
Actie: Instrument wordt heen en weer gerold op vlak oppervlak. 
Resultaat: Als het instrument hobbelt, is er sprake van slijtage en 
moet het instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle hellingscontrole – 
Actie: Instrument wordt van een helling gerold. 
Resultaat: Als het instrument niet vrij rolt, is er sprake van slijtage en 
moet het instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle uiteinde-heffingscontrole – 
Actie: Laat het instrument plat op een oppervlak liggen. 
Resultaat: Bij afwijking aan het vrije uiteinde is er sprake van slijtage 
en moet het instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle welvingscontrole – 
Actie: Plaats het instrument op een vlak oppervlak met een uiteinde 
op een rechte rand. 
Resultaat: Bij afwijking in de breedterichting is er sprake van slijtage 
en moet het instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste kracht toegepast

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onjuiste toepassing/verwijdering van 
botcement

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gekrulde snijkanten • Onjuiste kracht toegepast

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onjuiste toepassing/verwijdering van 
botcement

X

X

ü

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verbogen lichtkanaal of kabel

Snelle lichtcontrole –  
Actie: Houd het einde van het lichtkanaal of de kabel tegen een 
lichtbron en kijk in het kanaal of de kabel vanaf de andere kant. 
Resultaat: Als het licht niet langer door het kanaal of de 
kabel gaat, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onvoldoende licht voor geleiding

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

Verbogen, gebogen of verwrongen: 

• Behuizingen

• Basissen

• Trays

• Deksels

• Beugels of posten

• Onvoldoende functie van handgrepen, 
deksels en draaiende onderdelen

• Laat vrij bewegen van inhoud toe

• Interferentie tussen behuizingscomponenten 
en inhoud

• Onjuiste herverwerking

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

XX

ü ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verkleurde productmarkeringen

Snelle leesbaarheidscontrole –  
Actie: Lees de instrumentmarkeringen. 
Resultaat: Als de markeringen van de instrumenten onleesbaar 
of moeilijk te lezen zijn, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onleesbare productmarkeringen

• Onjuiste feedback

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verkleurde productmarkeringen door corrosie

Snelle potloodgumcontrole –  
Actie: Ga met een potloodgum over het verkleurde gebied.  
Als de verkleuring door de gum verwijderd wordt, is het een vlek. 
Resultaat: Als de verkleuring niet weggaat met de gum of 
putjes aan het licht brengt, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle leesbaarheidscontrole – 
Actie: Lees de instrumentmarkeringen. 
Resultaat: Als de markeringen van de instrumenten onleesbaar 
of moeilijk te lezen zijn, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onleesbare productmarkeringen

• Onjuiste feedback

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Oppervlaktecorrosie

• Putjesvorming

Snelle potloodgumcontrole – 
Actie: Ga met een potloodgum over het verkleurde gebied.  
Als de verkleuring door de gum verwijderd wordt, is het een vlek. 
Resultaat: Als de verkleuring niet weggaat met de gum of 
putjes aan het licht brengt, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onjuiste herverwerking

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

X

ü

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Spleetcorrosie

• Externe/interne schroefcorrosie

Snelle schroefdraadcontrole – 
Actie: Schroef de componenten vast. 
Resultaat: Als er moeilijkheden zijn om componenten vast of 
los te maken, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle potloodgumcontrole – 
Actie: Ga met een potloodgum over het verkleurde gebied.  
Als de verkleuring door de gum verwijderd wordt, is het een vlek. 
Resultaat: Als de verkleuring niet weggaat met de gum of 
putjes aan het licht brengt, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onjuiste herverwerking

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Overmatige torsie om schroeven aan 
te koppelen

• Overmatige torsie om schroeven los 
te koppelen

X

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verkleurde productmarkeringen door corrosie

Snelle potloodgumcontrole –  
Actie: Ga met een potloodgum over het verkleurde gebied. 
Resultaat: Als de verkleuring door de gum verwijderd wordt, 
is het een vlek.  
Als de verkleuring niet weggaat met de gum of putjes aan het 
licht brengt, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle leesbaarheidscontrole – 
Actie: Lees de instrumentmarkeringen. 
Resultaat: Als de markeringen van de instrumenten onleesbaar 
of moeilijk te lezen zijn, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onleesbare productmarkeringen

• Onjuiste feedback

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gebroken • Onjuiste herverwerking

• Onvoldoende accommodatie van 
handgebruik

• Onjuiste kracht toegepast

• Onjuiste feedback

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gebarsten • Onjuiste herverwerking

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuiste kracht toegepast

• Breuk

• Onjuiste feedback

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

X

ü

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gebarsten/gebroken in flexibele schachtbehuizing • Onjuiste herverwerking

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuiste kracht toegepast

• Breuk

• Onjuiste feedback

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Afgebrokkelde externe/interne schroeven

• Beschadigde externe/interne schroeven

Snelle schroefdraadcontrole –  
Actie: Schroef de componenten vast. 
Resultaat: Als er moeilijkheden zijn om componenten vast of 
los te maken, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Overmatige torsie om schroeven aan te 
koppelen

• Overmatige torsie om schroeven los te koppelen

• Onjuiste feedback

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

X

X

ü

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Spleetcorrosie

• Externe/interne schroefcorrosie

Snelle schroefdraadcontrole – 
Actie: Schroef de componenten vast. 
Resultaat: Als er moeilijkheden zijn om componenten vast of 
los te maken, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

Snelle potloodgumcontrole – 
Actie: Ga met een potloodgum over het verkleurde gebied.  
Als de verkleuring door de gum verwijderd wordt, is het een vlek. 
Resultaat: Als de verkleuring niet weggaat met de gum of 
putjes aan het licht brengt, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onjuiste herverwerking

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Overmatige torsie om schroeven aan 
te koppelen

• Overmatige torsie om schroeven los 
te koppelen

X

X

ü
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X

Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gekrast

• Beschadigd oppervlak

Snelle vingernagelcontrole –  
Actie: Glijd met een vingernagel over het oppervlak. 
Resultaat: Als de nagel belemmerd wordt of er weerstand 
gevoeld wordt, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onjuiste kracht toegepast

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Ingesneden

• Gedeukt

• Afgebrokkeld

Snelle vingernagelcontrole –  
Actie: Glijd met een vingernagel over het oppervlak. 
Resultaat: Als de nagel belemmerd wordt of er weerstand 
gevoeld wordt, is er sprake van slijtage en moet het 
instrument teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onjuiste kracht toegepast

X

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Bramen

Snelle vingernagelcontrole –  
Actie: Glijd met een vingernagel over het oppervlak. 
Resultaat: Als de nagel belemmerd wordt of er weerstand 
gevoeld wordt, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onbedoeld contact met weke delen of bot

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

X

Xü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Gekerfd

• Gekrast

• Gedeukt

Snelle vingernagelcontrole –  
Actie: Glijd met een vingernagel over het oppervlak. 
Resultaat: Als de nagel belemmerd wordt of er weerstand 
gevoeld wordt, is er sprake van slijtage en moet het instrument 
teruggestuurd worden naar de fabrikant.

• Onjuiste feedback

• Onvoldoende accommodatie van handgebruik

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

X

ü
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X

Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Verlies van de coating • Onjuiste feedback

• Onjuiste verwijdering van bot, weke 
delen of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Onjuiste herverwerking

• Onjuiste kracht toegepast

ü
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X

Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Afgebrokkelde draaiers

• Afgeronde hoeken

• Onjuiste feedback

• Onjuist aansluiten van componenten

• Onjuist ontkoppelen van componenten

• Onjuiste herverwerking

• Onjuiste kracht toegepast

ü
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Beschadigde snijkanten • Onjuiste verwijdering van weke delen, 
bot of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Overmatige kracht om weke delen, bot of 
botcement te verwijderen

• Onvoldoende accommodatie van weke delen 
of bot

X
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Beschadigde snijkanten • Onjuiste verwijdering van weke delen, 
bot of botcement naar een specifieke/
niet‑specifieke vorm

• Overmatige kracht om weke delen, bot of 
botcement te verwijderen

• Onvoldoende accommodatie van weke delen 
of bot

X
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Beschrijving Mogelijke effecten van slijtage

• Versleten markeringen, instructies of implantaatcontouren

Snelle leesbaarheidscontrole –

Actie: Lees de instrumentmarkeringen en de instructies, 
en inspecteer de implantaatcontouren. 

Resultaat: Als de instrumentmarkeringen, instructies of 
implantaatcontouren onleesbaar of moeilijk te lezen zijn, 
is er sprake van slijtage en moet het instrument teruggestuurd 
worden naar de fabrikant.

• Onleesbare markeringen, instructies of 
implantaatcontouren

• Onjuiste feedback tijdens pre‑operatieve 
planning

X

ü
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CE‑markering op het productetiket staat. Bij EU Klasse I‑hulpmiddelen 
verschijnt de CE‑markering zonder het 4‑cijferige nummer van de 
aangemelde instantie.
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