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Namen

Priročnik je namenjen temu, da uporabniku pomaga ugotoviti, ali je instrument za večkratno 

uporabo obrabljen do takšne mere, da ni več primeren za uporabo. Za dodatna navodila za nego 

instrumentov za ponovno uporabo glejte navodila za nego, čiščenje, vzdrževanje in sterilizacijo 

instrumentov podjetja Zimmer (»Zimmer Instrument Care, Cleaning, Maintenance and Sterilization 

Instructions«, št. dokumenta 97-5000-170-00).

Obseg

V tem priročniku so predstavljene informacije glede instrumentov za ponovno uporabo, ki se 

uporabljajo pri implantaciji kolčnih, kolenskih, ramenskih, komolčnih, gleženjskih, travmatskih 

in izbranih hrbteničnih vsadkov. Te informacije NE VELJAJO za instrumente za enkratno uporabo 

(sterilne in nesterilne). 

Glosar izrazov

Indikator – izraz za opis poškodb na pripomočku, ki lahko nakazujejo, da instrument ni več 

primeren za uporabo.

Povratne informacije – izraz se nanaša na kakršne koli vidne, slišne ali čutne povratne informacije, 

ki so pokazatelji tega, da je potrebna odločitev/ukrepanje.

Hitro preverjanje – ocena stanja instrumenta zaradi preverjanja obrabe.

Ponovna obdelava – nujni potrjeni postopki, ki vključujejo čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo, 

s čimer predhodno uporabljen ali kontaminiran medicinski pripomoček postane primeren za 

predvideno nadaljnjo enkratno uporabo.

Razumevanje sestave dokumenta

V tem priročniku so opisane različne vrste obrabe, vključno z naslednjim:

i. Krivljenje

ii. Razbarvanje

iii. Korozija

iv. Zlom

v. Poškodbe navojev

vi. Poškodbe na površini
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Razumevanje sestave dokumenta (nadaljevanje)

Zgoraj navedeni indikatorji nakazujejo na obrabo in poškodbe instrumentov za večkratno uporabo.  

Priročnik je razdeljen na poglavja, ki se navezujejo na posamezen indikator. Vsako poglavje 

o posameznem indikatorju vsebuje naslednje:

• Slike, ki prikazujejo kategorijo, v katero indikator spada. Slike so zgolj prikaz možne obrabe.

• Opisi indikatorja, prikazanega na sliki, in vsebina, ki je specifična za ta indikator.

• Metode hitrega preverjanja pomagajo pri ocenjevanju, ali je pri instrumentu prisoten 

omenjeni indikator.

• Morebitni vplivi obrabe na kateri koli instrument za večkratno uporabo, ki so specifični za 

opisani indikator, ne nujno tisti, ki je prikazan na slikah. Pomagajo oceniti, ali je instrument 

primeren za uporabo.

• Legenda simbolov

 ü  Primerno za uporabo

 X  Ni primerno za uporabo

Pregled/preizkušanje funkcij

Pri shranjevanju instrumentov v ustrezne posode za instrumente po čiščenju in pred sterilizacijo 

upoštevajte ta priročnik in spodnja navodila.

1. Instrumente je treba pregledati in preveriti, ali so celi in ali pravilno delujejo.

2. Pregled vključuje naslednje:

a. Preverjanje instrumentov, ki so del večjega sestava ali sestava s priključenimi 

komponentami.

b. Preverjanje notranjih mehanizmov, kot so o-tesnila, vzmeti in podkomponente, če je 

treba pripomoček razstaviti za ustrezno ponovno obdelavo.

c. Aktiviranje gibljivih delov, kot so zgibi/spoji, in premičnih delov, kot so ročaji, zaskočke, 

priklopi in drsni deli.

d. Pregled za odkrivanje kakršne koli obrabe, opisane v tem priročniku.

3. Pri določanju, ali je instrument primeren za uporabo, je treba upoštevati sestavo, aktiviranje 

in kakršno koli vrsto obrabe.

4. Če ugotovite, da instrument za večkratno uporabo ni več primeren za uporabo, ali 

če primernosti za uporabo s pregledom instrumenta in z upoštevanjem Priročnika 

o življenjski dobi instrumenta za večkratno uporabo niste potrdili, zadevne instrumente 

vrnite proizvajalcu.
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Vračanje instrumentov za večkratno uporabo

Če imate pritožbo glede identitete, kakovosti, vzdržljivosti, zanesljivosti, varnosti, učinkovitosti 

ali zmogljivosti naprave, izpolnite in oddajte poročilo o izkušnjah z izdelkom (CF04001) ter 

instrument(e) za ponovno uporabo vrnite proizvajalcu v pregled.

Če instrumenta ne vračate zaradi pritožbe, izpolnite in oddajte obrazec za vračilo obrabljenega 

instrumenta (FRM107001 D).

Program vračil obrabljenih instrumentov ni nadomestilo za postopek prijave pritožb.

Instrumentov za večkratno uporabe ne poskušajte odstraniti na kakršen koli drug način.
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Ukrivljenost

• Upognjenost

• Usločenost

• Uničene tuljave

Hitro preverjanje kotaljenja:  
Postopek: Instrument zakotalite naprej in nazaj po ravni površini.  
Rezultat: Če instrument opleta, je prisotna obraba in ga morate 
vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje po klančini:  
Postopek: Instrument zakotalite po klančini navzdol. 
Rezultat: Če se instrument ne kotali prosto, je prisotna obraba in 
ga morate vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje privzdignjenega konca:  
Postopek: Instrument položite na ravno površino. 
Rezultat: Če opazite, da je instrument na koncu nepravilno 
ukrivljen, je prisotna obraba in ga morate vrniti proizvajalcu.

• Neustrezno uporabljena sila

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Neustrezen nanos/neustrezna odstranitev 
kostnega cementa

X

Xü

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Upognjen

• Ukrivljen

• Zvit

• Uničene tuljave

Hitro preverjanje kotaljenja: 
Postopek: Instrument zakotalite naprej in nazaj po ravni površini. 
Rezultat: Če instrument opleta, je prisotna obraba in ga morate 
vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje po klančini:  
Postopek: Instrument zakotalite po klančini navzdol. 
Rezultat: Če se instrument ne kotali prosto, je prisotna obraba in ga 
morate vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje privzdignjenega konca:  
Postopek: Instrument položite na ravno površino. 
Rezultat: Če opazite, da je instrument na koncu nepravilno 
ukrivljen, je prisotna obraba in ga morate vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje usločenosti:  
Postopek: Instrument položite na ravno površino tako, da bosta 
oba konca ob ravnem robu. 
Rezultat: Če je po širini viden odklon, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Neustrezno uporabljena sila

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Neustrezen nanos/neustrezna odstranitev 
kostnega cementa

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Ukrivljeni rezalni robovi • Neustrezno uporabljena sila

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Neustrezen nanos/neustrezna odstranitev 
kostnega cementa

X

X

ü

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Upognjena cevka ali kabel z lučko

Hitro preverjanje lučke:  
Postopek: Konec cevke ali kabla z lučko usmerite proti viru 
svetlobe in poglejte skozi cevko ali kabel na drugem koncu. 
Rezultat: Če svetloba ne potuje več skozi cevko ali kabel, 
je prisotna obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

• Neustrezna svetloba za vodenje

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

Ukrivljeni, upognjeni ali zviti instrumenti: 

• Posode

• Podnožja

• Pladnji

• Pokrovi

• Nosilci ali drogovi

• Nezadostno delovanje ročajev, pokrovov in 
vrtljivih komponent

• Lahko omogoči prosto potovanje vsebine

• Komponente posode prihajajo v stik z vsebino

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

XX

ü ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Razbarvane oznake na izdelku

Hitro preverjanje berljivosti:  
Postopek: Preberite oznake na instrumentu. 
Rezultat: Če so oznake neberljive ali težko berljive, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

• Neberljive oznake na izdelku

• Nepravilne povratne informacije

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Razbarvane oznake na izdelku zaradi korozije

Hitro preverjanje z radirko za svinčnik:  
Postopek: Na zadevnem mestu uporabite radirko.  
Če radirka odstrani razbarvanje, gre za madež. 
Rezultat: Če z radirko niste odstranili razbarvanja ali pa ste 
razkrili vdolbine, je prisotna obraba in morate instrument 
vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje berljivosti:  
Postopek: Preberite oznake na instrumentu. 
Rezultat: Če so oznake neberljive ali težko berljive, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

• Neberljive oznake na izdelku

• Nepravilne povratne informacije

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Korozija na površini

• Vdolbine

Hitro preverjanje z radirko za svinčnik:  
Postopek: Na zadevnem mestu uporabite radirko.  
Če radirka odstrani razbarvanje, gre za madež. 
Rezultat: Če z radirko niste odstranili razbarvanja ali pa ste 
razkrili vdolbine, je prisotna obraba in morate instrument 
vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

X

ü

ü



K
O

R
O

Z
IJ

A

21

Opis Morebitni vplivi obrabe

• Korozija v špranji

• Korozija na zunanjem/notranjem navoju

Hitro preverjanje navoja:  
Postopek: Privijte komponente. 
Rezultat: Če je komponente težko priviti ali odviti, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje z radirko za svinčnik:  
Postopek: Na zadevnem mestu uporabite radirko.  
Če radirka odstrani razbarvanje, gre za madež. 
Rezultat: Če z radirko niste odstranili razbarvanja ali pa ste 
razkrili vdolbine, je prisotna obraba in morate instrument 
vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Prevelik navor za privijanje

• Prevelik navor za odvijanje

X

X

ü

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Razbarvane oznake na izdelku zaradi korozije

Hitro preverjanje z radirko za svinčnik:  
Postopek: Na zadevnem mestu uporabite radirko. 
Rezultat: Če radirka odstrani razbarvanje, gre za madež.  
Če z radirko niste odstranili razbarvanja ali pa ste razkrili 
vdolbine, je prisotna obraba in morate instrument 
vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje berljivosti:  
Postopek: Preberite oznake na instrumentu. 
Rezultat: Če so oznake neberljive ali težko berljive, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

• Neberljive oznake na izdelku

• Nepravilne povratne informacije

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Zlomljen instrument • Neustrezna ponovna obdelava

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno uporabljena sila

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Počen instrument • Neustrezna ponovna obdelava

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno uporabljena sila

• Zlomljen instrument

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

X

ü

ü



Z
LO

M

26

Opis Morebitni vplivi obrabe

• Počena/zlomljena gibljiva gred • Neustrezna ponovna obdelava

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno uporabljena sila

• Zlomljen instrument

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Obrabljeni zunanji/notranji navoji

• Poškodovani zunanji/notranji navoji

Hitro preverjanje navoja:  
Postopek: Privijte komponente. 
Rezultat: Če je komponente težko priviti ali odviti, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

• Prevelik navor za privijanje

• Prevelik navor za odvijanje

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

X

X

ü

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Korozija v špranji

• Korozija na zunanjem/notranjem navoju

Hitro preverjanje navoja:  
Postopek: Privijte komponente. 
Rezultat: Če je komponente težko priviti ali odviti, je prisotna 
obraba in morate instrument vrniti proizvajalcu.

Hitro preverjanje z radirko za svinčnik:  
Postopek: Na zadevnem mestu uporabite radirko.  
Če radirka odstrani razbarvanje, gre za madež. 
Rezultat: Če z radirko niste odstranili razbarvanja ali pa ste 
razkrili vdolbine, je prisotna obraba in morate instrument 
vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Prevelik navor za privijanje

• Prevelik navor za odvijanje

X

X

ü

ü
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X

Opis Morebitni vplivi obrabe

• Praske

• Poškodbe na površini

Hitro preverjanje z nohtom:  
Postopek: Z nohtom podrsajte po površini.  
Rezultat: Če se noht zatakne, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno uporabljena sila

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Zareze

• Udrtine

• Odkrušen instrument

Hitro preverjanje z nohtom:  
Postopek: Z nohtom podrsajte po površini. 
Rezultat: Če se noht zatakne, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno uporabljena sila

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Zarobek

Hitro preverjanje z nohtom:  
Postopek: Z nohtom podrsajte po površini. 
Rezultat: Če se noht zatakne, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Nenameren stik z mehkim tkivom ali kostjo

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

X

Xü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Izdolbine

• Praske

• Udrtine

Hitro preverjanje z nohtom:  
Postopek: Z nohtom podrsajte po površini. 
Rezultat: Če se noht zatakne, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Nepravilne povratne informacije

• Neprimeren oprijem z roko

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

X

ü
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X

Opis Morebitni vplivi obrabe

• Izguba premaza • Nepravilne povratne informacije

• Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno uporabljena sila

ü
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X

Opis Morebitni vplivi obrabe

• Obrabljeni pogonski deli

• Zaobljeni robovi

• Nepravilne povratne informacije

• Neustrezno vpetje komponent

• Neustrezna odstranitev komponent

• Neustrezna ponovna obdelava

• Neustrezno uporabljena sila

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Poškodovani rezalni robovi • Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Čezmerna sila pri odstranjevanju mehkega 
tkiva, kosti ali kostnega cementa

• Neustrezna prilagoditev mehkega tkiva 
ali kosti

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Poškodovani rezalni robovi • Neustrezna odstranitev kosti, mehkega tkiva 
ali kostnega cementa glede na določeno/
nedoločeno obliko

• Čezmerna sila pri odstranjevanju mehkega 
tkiva, kosti ali kostnega cementa

• Neustrezna prilagoditev mehkega tkiva 
ali kosti

X

ü
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Opis Morebitni vplivi obrabe

• Obrabljene oznake, navodila ali obris vsadka

Hitro preverjanje berljivosti:

Postopek: Preberite oznake in navodila ter preverite 
obris instrumenta. 

Rezultat: Če so oznake ali navodila neberljiva ali težko berljiva ali 
je obris instrumenta slabo viden, je prisotna obraba in morate 
instrument vrniti proizvajalcu.

• Neberljive oznake, navodila ali slabo viden 
obris vsadka

• Nepravilne povratne informacije pri 
predoperacijskem načrtovanju
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Vsa vsebina v tem dokumentu je, kot je ustrezno, zaščitena z  avtorskimi 
pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne 
lastnine, in je, če ni navedeno drugače, v lasti družbe Zimmer Biomet ali 
njenih povezanih družb ali je predmet pridobljenih licenc, pri čemer je brez 
izrecnega pisnega soglasja družbe Zimmer Biomet ni dovoljeno, v celoti ali 
delno, nadalje distribuirati, kopirati ali razkrivati. 

To gradivo je namenjeno zdravstvenim delavcem, prodajnemu osebju 
družbe Zimmer Biomet in zaposlenim v družbi Zimmer Biomet. Distribucija 
katerim koli drugim uporabnikom je prepovedana.

Družba Zimmer  Biomet ne izvaja zdravstvenih storitev. Predstavljene 
informacije so splošne narave in ne predstavljajo zdravniškega nasveta ali 
priporočil ter so namenjene izključno medicinskemu izobraževanju. 

©2021 Zimmer Biomet

1219.4-GLBL-sl-datum izdaje 2021-04-08 
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Zgornje oznake CE ne veljajo, če ni oznake CE tudi na oznaki izdelka. 
Za pripomočke EU razreda I bo oznaka CE prikazana brez 4-mestne številke 
priglašenega organa.
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