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Syfte

• Syftet med det här dokumentet är att hjälpa användaren att bedöma om en suturförare från 

Cayenne Medical, a Zimmer Biomet Company, är så sliten att den inte längre är lämplig att 

använda. 

• Om en indikator som beskrivs i den här handboken identifieras ska suturföraren returneras till 

Zimmer Biomet som ett utslitet instrument.  

Omfattning

• Informationen i den här handboken gäller endast de återanvändbara suturförare från 

Cayenne Medical (Zimmer Biomet) som listas nedan:

− Quattro® suturförare (CM-9010)

− Quattro GT suturförare (CM-9010GT)

− Lock-Stitch® suturförare (CM-9010LS)

− Quattro GTS Side Load suturförare (CM-9010GTS)

• Den här handboken GÄLLER INTE Quattro suturförarnål eller andra instrument från Cayenne 

Medical eller Zimmer Biomet (varken återanvändbara instrument eller engångsprodukter).

Ordlista

Indikator – en term som används för att beskriva en skada på en produkt som kan indikera att 

instrumentet inte längre är lämpligt för användning.

Feedback – hänvisar till specifik visuell, auditiv eller taktil återkoppling som fungerar som en 

indikator för beslut/åtgärd.

Snabbkontroll – en utvärdering av instrumentets skick för att upptäcka slitage.

Torr passage – föra nålen genom en ren och torr suturförare, utanför kroppen och utan 

kroppsvätskor som ger glidförmåga.  
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Avtryckare

Artikelnummer
(markering)

Tillverkare 
(markering)

Lotnummer 
(markering)

Produktnamn 
(markering)

Övre käft

Undre
käft

Uppfångare

Topp

Käftstopp

Handtag

Suturförarnål

Uppfångare Suturnål

Käftstopp

Produktnamn
(markering)

Klor

Gångjärnsstift

Gångjärns-
stift

Förstå dokumentstrukturen

Den här handboken beskriver flera typer av slitage (s.k. indikatorer) som en suturförare kan 

drabbas av, däribland följande: 

i. Felriktad käftstängning

ii. Böjda käftar

iii. Felaktig interaktion mellan suturförare och nål

iv. Fel på uppfångare

v. Utskjutande stift

vi. Sliten lasermarkering

Indikatorerna som anges ovan är tecken på slitage och skada på suturförare från Cayenne 

Medical (Zimmer Biomet) som kan indikera att suturföraren bör tas ur bruk. Den här 

handboken är uppdelad utifrån de indikatorer som anges ovan. Varje indikatoravsnitt 

innehåller följande:

• Bilder som visar hur varje indikator kan se ut. 

• Teckenförklaring

  Lämplig för användning

  Inte lämplig för användning

• Beskrivningar av de indikatorer som visas och specifikt innehåll för indikatorn.

• Potentiella effekter av slitage på suturföraren specifika för den indikator som beskrivs.

• Snabbkontrollmetoder för att hjälpa användaren att utvärdera suturföraren med avseende 

på indikatorn.

Förstå dokumentstrukturen (forts.)

Suturförarkomponenter:
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Inspektion/funktionstest

Läs handboken och följ instruktionerna nedan när instrumenten placeras i sina respektive 

instrumentlådor efter rengöring och före sterilisering.

1. Läs handboken och följ instruktionerna nedan före varje användning av suturföraren.

2. Suturförare ska inspekteras beträffande fullständighet och funktion, inklusive

a. visuell och taktil inspektion av suturföraren 

b. funktionstest av suturföraren

c. inspektion gällande alla typer av slitage som beskrivs i den här handboken.

3. Resultaten av aktivering och omfattningen av alla former av slitage bör beaktas vid 

bedömning av huruvida en suturförare är lämplig för användning.

4. Starta processen för att returnera suturföraren till Zimmer Biomet om suturföraren inte längre 

bedöms lämplig för användning, eller om lämpligheten för användning inte kan fastställas 

efter inspektion av suturföraren med hjälp av den här handboken för suturförares livslängd.

Returnera en eller flera suturförare

Fyll i och skicka in en produkterfarenhetsrapport (CF04001) och returnera suturföraren till 

Zimmer Biomet för utredning vid eventuella klagomål angående suturförarens identitet, kvalitet, 

hållbarhet, pålitlighet, säkerhet, effektivitet eller prestanda vid annan tidpunkt än den här 

inspektionen.

Fyll i och skicka in ett returformulär för utslitna instrument (F-01413 D) om suturföraren som ska 

returneras inte utgör en del av en reklamation. Returprogrammet för utslitna instrument ersätter 

inte reklamationsprocessen.

Försök inte att kassera suturföraren på något annat sätt.
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Beskrivning

 Lämplig för användning: Medan suturföraren 
hålls i sidled och käften sakta stängs, ska 
den övre käften komma i kontakt med båda 
käftstoppen på den undre käften (käftstoppen 
sitter utanpå varje topp). 

 Inte lämplig för användning: Den övre käften 
ska aldrig ”fastna” eller komma i kontakt med 
någon av topparna innan den når käftstoppen 
på den undre käften.

Potentiella effekter av slitage

• Suturnålen kan inte föras genom uppfångaren.

• Suturföraren kan missa (för inte igenom suturen).

Visuella och taktila snabbkontroller Visuell och taktil inspektion

Kontrollera alltid den här indikatorn medan suturföraren hålls  
i sidled och inspektera den från båda sidor (vänster sida upp  
och höger sida upp).

Håll suturföraren i sidled och krama långsamt 
avtryckaren för att stänga den övre käften. 
Om käften ”hoppar” eller ”fastnar” när den 
stängs, eller om den övre käften kommer 
i kontakt med någon av topparna innan den 
når käftstoppen på den undre käften, måste 
suturföraren returneras till Zimmer Biomet.

Felriktad käftstängning

Vänster sida upp Höger sida upp
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Böjda käftar

Visuell snabbkontroll

Visuell inspektion: Inspektera topparna och klorna på den undre 
käften från alla sidor. Om den undre käften är böjd i någon riktning 
(inåt, utåt, uppåt eller nedåt) måste suturföraren returneras till 
Zimmer Biomet. 

Beskrivning

 Lämplig för användning: De två topparna på 
suturförarens undre käft ska stå parallellt med 
varandra och i linje med skaftet på suturföraren 
(upp till den distala änden av varje klo).

 Inte lämplig för användning: Den undre käften 
och/eller dess klor ska aldrig vara böjda 
(inåt, utåt, uppåt eller nedåt).

Potentiella effekter av slitage

• Den här typen av slitage kan orsaka felinriktning av nålen, vilket kan leda till att den missar och/eller att suturnålens 
spets går av för tidigt.

• Ingreppet kan försenas om produkten inte fungerar som den ska.
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Felaktig interaktion mellan suturförare och nål

Taktil snabbkontroll

• Taktil inspektion: Ladda en helt ny Quattro suturnål (CM-9011) i en ren och torr suturförare. Krama suturförarens 
handtag och låt nålen göra en ”torr passage” för att upptäcka om den löper ojämnt, fastnar eller orsakar ovanlig/
överdriven friktion. Säkerställ att den taktila återkopplingen från nålen som glider genom suturföraren är friktionsfri 
när nålen passerar (d.v.s. den skrapar inte mot något eller fastnar). 

• Om något klickar, skrapar, hoppar eller fastnar på ett ovanligt/överdrivet sätt när suturnålen förs igenom, måste 
suturföraren returneras till Zimmer Biomet.

Beskrivning

 Lämplig för användning: När en oanvänd 
Quattro suturnål (CM-9011) förs genom käften 
ska nålen passera friktionsfritt.

 Inte lämplig för användning: När en oanvänd 
Quattro suturnål förs genom suturföraren ska 
ingenting klicka, skrapa, hoppa eller fastna på 
ett ovanligt/överdrivet sätt.

Potentiella effekter av slitage

• Suturnålens spets kan gå av. 

• Suturnålen missar på grund av avvikelse från den avsedda banan. 
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Fel på uppfångare (gäller inte CM-9010)

Visuella och taktila snabbkontroller

• Använd suturföraren: Krama suturförarens avtryckare och handtag för att föra suturnålen upp genom den övre 
käftens uppfångare. Släpp sedan avtryckaren och handtaget och dra tillbaka nålen in i den undre käften. 

• Visuell inspektion: Kontrollera suturförarens övre käft för att säkerställa att uppfångaren har stängts helt när 
suturnålen har förts igenom.

• Taktil inspektion: Dra fingret lätt längs suturförarens övre käft för att säkerställa att uppfångaren inte är öppen eller 
står på glänt (d.v.s. sticker upp) när suturnålen har förts igenom. 

• Om uppfångaren inte är helt stängd vid inspektionen ska den rengöras med en spritduk eller alkohol och borste. 
Upprepa sedan de visuella och taktila snabbkontrollerna ovan. 

• Om uppfångaren fortfarande inte stängs helt efter rengöring av suturföraren måste suturföraren returneras till 
Zimmer Biomet.

Beskrivning

 Lämplig för användning: Uppfångaren i 
suturförarens övre käft ska stängas helt varje 
gång en suturnål förs upp genom den övre 
käften och dras tillbaka in i den undre käften.

 Inte lämplig för användning: Uppfångaren 
får aldrig förbli öppen eller på glänt när en 
suturnål har förts igenom.

Potentiella effekter av slitage

• Suturen fångas inte i uppfångaren.

• Suturen glider ur fångstkäften.
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Utskjutande stift

Visuella och taktila snabbkontroller

• Visuell inspektion: Inspektera noggrant suturföraren visuellt för att säkerställa att det inte finns några utskjutande 
kanter eller gångjärnsstift längs sidorna eller ovanpå produkten.

• Taktil inspektion: Dra fingret lätt längs suturförarens yta och kanter. 

• Om du upptäcker vassa eller trasiga kanter eller utskjutande gångjärnsstift vid inspektionen måste suturföraren 
returneras till Zimmer Biomet. 

Beskrivning

 Lämplig för användning: Alla ytor på 
suturföraren ska kännas släta och 
gångjärnsstiften ska inte sticka ut från 
suturförarens sida.

 Inte lämplig för användning: Vassa kanter 
längs sidorna eller ovanpå suturföraren 
och/eller gångjärnsstift som sticker ut från 
suturförarens yta får inte förekomma.

Potentiella effekter av slitage

• Gångjärnsstift kan gå av.

• Suturföraren kan falla isär.

• Uppfångaren/andra delar kan fastna i vävnad eller kanyl.

• Perforering av handskar och/eller steril barriär.
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Sliten lasermarkering

Visuella och taktila snabbkontroller

• Visuell inspektion: Inspektera suturföraren visuellt för att säkerställa att alla markeringar är läsbara (t.ex. artikelnummer, 
lotnummer, produktnamn och/eller tillverkare).  

• Om någon markering på suturföraren är oläslig för användaren måste suturföraren returneras till Zimmer Biomet. 

Beskrivning

 Lämplig för användning: Markeringar på 
suturföraren bör vara tydliga och lättlästa, 
inklusive artikelnummer, lotnummer, 
produktnamn och/eller tillverkare.

 Inte lämplig för användning: Markeringar på 
suturföraren får aldrig bli så slitna att de inte 
går att läsa.

Potentiella effekter av slitage

• Felaktig identifiering av suturförarens artikelnummer, lotnummer, produktnamn och/eller tillverkare.





Allt innehåll häri skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter, som 
ägs av eller har licensierats till Cayenne Medical (Zimmer Biomet) eller dess dotterbolag, om 
inget annat anges, och får inte vidarebefordras, mångfaldigas eller avslöjas i sin helhet eller 
delvis, utan uttryckligt skriftligt samtycke från Cayenne Medical (Zimmer Biomet). 

Det här materialet är avsett för vårdpersonal, Zimmer Biomets säljare och Zimmer Biomets 
anställda. Spridning till andra mottagare är förbjuden. 

Zimmer Biomet utövar inte medicin. Informationen som presenteras är allmän och representerar 
eller utgör inte medicinska råd eller rekommendationer. Informationen är endast avsedd i 
medicinskt utbildningssyfte.
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