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(TR) ÜRÜN TANIMI:  

Kırık kemiklerin anatomik dizilimini sağlayarak bir arada kalmalarını ve hastanın erken dönem 

hareketliliğini sağlayacak yetkinlikte sabitleme sağlamak amacı ile kullanılan plakları, vidaları 

ve bu ürünlerin uygulamasını sağlayacak el aletlerini içermektedir. Ürünler non-sterildir ve 

set içinde yer alan implantlar tek kullanımlıktır. Ürünlerin referans numaraları ve isimleri için 

ürün kataloğuna bakınız. 

Alt-Üst Ekstremite Kemik Plakları titanyum alaşımından yapılmıştır (ISO 5832-2, ISO 5832-3, 

ASTM F 67, ASTM F 136). 
 

KÜÇÜK FRAGMAN PLAK SİSTEMİ; 

Kilitli LC DCP Dar Plak 3.5 mm: Çok üstün bükülme dayanımı, güçlü kırık tespiti için dizayn 

edilmiştir. Düşük profil tasarımı sayesinde doku iritasyonu sorununu da ortadan kaldırır. Kırık 

fiksasyonu ve fiksasyonu sonrası osteotomi, malunion, nonunion durumlarında, radius ve ulna 

diafiz (şaft) kırıklarında endikedir. Kilitli LC DCP Narrow Plak ASTM F136’ye göre imal edilen 

titanyum alaşımından üretilmektedir. 

Ø3,5 mm kilitli, Ø3,5 Kortikal Vida ile kullanılır. 4-14 delik ve 72, 85,5, 99, 114, 125, 144, 

159, 174,5, 190, 205, 220 mm boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Kilitli LC DCP Geniş Plak 3.5 mm: Kilitli LC DCP Plak (Limited Contact Dynamic 

Compression Plate) Sistemi, üst ekstremite bölgesinde, özellikle distal humerus ve radius gibi 

küçük kemiklerinin sabitlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ø3,5 mm kortikal vida, 

Ø 3,5 mm kilitli vida ile birlikte kullanılır. Kilitli LC DCP Broad ASTM F136’ye göre imal edilen 

titanyum alaşımından üretilmektedir.4-14 delik, 72, 85,5, 99, 112,5, 129, 144, 159, 174, 190, 

205, 220 mm boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Kilitli 1/3 Tübüler Plak: 1/3 Tübüler Plaklar, kompresyon yapabilen ve düşük temas yüzeyli 

titanyum plak sistemidir. Kullanılacağı bölgeye göre anatomik özellik kazandırılmış olan bu 

plaklar, yumuşak doku iritasyonunu engellemekte ve maksimum kırık tespitini sağlamaktadır. 

Ulna ve radius diafiz (şaft) kırıklarında, fibula, distal ve diafiz kırıklarında, olecranon ve açık 

kırıklar, deplase kırıklar, transversal kırıklarda endikedir. 4-14 delik ve 51, 63, 75, 87, 99, 111, 

123, 135, 147, 159, 171 mm boy seçenekleri mevcuttur. Kilitli 1/3 Tübüler Plak, ISO 5832-2 

TiGr3 (ASTM F 67) standardına göre üretilmektedir.  Ø3,5 mm kortikal vida, Ø 3,5 mm kilitli 

vida ile kullanılır. 

 

Kilitli Distal Radius Volar Plak: Distal Radiusun; muhtemel metafizer defektin eşlik ettiği 

eklem içi ya da eklem dışı kırıkları, açık eklem rekonstrüksiyonları, distal radius ile birlikte 

görülen karpal ve metakarpal bölgenin kırıkları ile düzeltici osteotomileri için kullanımı 

endikedir. Distal Radius Kilitli Volar Plakları, distal radiusun nonünyonlarında, 

osteotomilerinde ve kırıklarının cerrahi tedavilerinde kullanılmaktadır. Volar plakları Ø3,5 mm 

kortikal vida ve Ø2,4 mm  ile kullanılır. 12,13,14,15,16,17 delik seçenekleri mevcuttur. Sağ 

ve sol olarak farklı tasarlanmıştır. Kilitli Distal Radius Volar Plakları ISO 5832-3 Ti6Al4V ELI 

(ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir. 

  

Kilitli Distal Radius Volar Uzatma Plak: 

Zimed Medikal Distal Radius Plak uzatma parçası; başka bir plak kullanmadan kırığı tedavi 

etmek amacıyla cerrahlar tarafından plakların uzatılmasını sağlar. Uzatma parçası 59,2 mm, 

89 mm, 119 mm olarak üç farklı boyda, 6,9,12 delik olarak tasarlanmıştır. Uzatma ve plak 

arasındaki bağlantıyı sağlamak için bir adet bağlantı vidası mevcuttur. Volar uzatma plak sağ 

ve sol olarak seçeneklidir.  Ø3,5 mm kortikal vida ve Ø2,4 mm  ile kullanılır. 

  

Kilitli Distal Ulna Plak:    Distal radioulnar eklemin stabilizasyon kaybı ile sonuçlanan distal 

ulna kırıkları, eklem yüzeyinin yer değiştirdiği, rotasyona uğradığı ya da açılandığı distal ulna 

başı kırıkları ve distal radioulnar eklem stabilizasyonunu tehdit eden parçalı ulna boyun 

kırıklarının cerrahi tedavisinde endikasyon bulmaktadır. Kilitli distal ulna plak, Ø3,5 mm kilitli 

vida, Ø3,5 kortikal vida, Ø2,4 mm kilitli vida ile birlikte kullanılmaktadır. 7,8,9 delik, 46,6, 60, 

68 mm boy seçenekleri mevcuttur. Sağ ve sol seçenekleri vardır. ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 

67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Lateral Humeral Plak: Distal humerusun intraartiküler ve suprakondiler 

kırıkları ile ilgili anatomik bölgenin nonünyonlarının cerrahi tedavisinde endikedir. Kilitli Distal 

Lateral Humeral Plak Ø3,5 mm kilitli vida, Ø3,5 mm Kortikal vida, Ø4,0 mm kilitli spongioz 

vida, Ø4,0 kilitli kanüllü spongioz vida ile birlikte kullanılır. 8, 10, 12, 14 delik, 86,106, 126, 

146 mm boy seçeneği mevcuttur. Sağ ve sol olarak farklı tasarlanmıştır. ISO 5832-3 Ti6Al4V 

ELI (ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Medial Humeral Plak: Distal Humerusun kırık fiksasyonu ve fiksasyonu 

sonrası osteotomi, nonunion cerrahi tedavisinde endikedir.  8, 10, 12, 14, 16 delik, 87, 107, 

127, 147, 167 mm boy seçenekleri mevcuttur. Sağ-sol özelliği mevcuttur. Kilitli Distal Medial 

Plak; ISO 5832-3 Ti6Al4V ELI (ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir. Ø3,5 mm kilitli 

vida, Ø3,5 mm Kortikal vida, Ø4,0 mm kilitli spongioz vida ile birlikte kullanılır. 

 

Kilitli Distal Radius Plak Dorsal: Distal Radiusun; muhtemel metafizer defektin eşlik ettiği 

eklem dışı kırıkları, açık eklem rekonstrüksiyonları, distal radius ile birlikte görülen karpal ve 

metakarpal bölgenin kırıkları ile düzeltici osteotomileri için kullanımı endikedir. Distal Radius 

Kilitli Plakları, distal radiusun nonünyonlarında ve kırıklarının cerrahi tedavilerinde 

kullanılmaktadır. Sağ ve sol olarak tasarlanmıştır. Ø3,5 mm kortikal vida, Ø 3,5 mm kilitli vida 

ve 2.4 kilitli vida ile birlikte kullanılır. 10-15 delik, 51, 59, 67, 80, 88, 96 mm boy seçenekleri 

mevcuttur. Kilitli Distal Radius Dorsal Plakları ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 

  

Kilitli Distal Posterior Humeral Plak: Distal posterior humerus eklem kırıklarının tespiti 

ile osteotomilerinin fiksasyonunda endikedir. ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 8-12 delik,  97, 110, 123, 136, 150 mm boy seçenekleri mevcuttur. Ø 3,5 mm 

kilitli vida ve Ø 3,5 mm Kortikal vida ile birlikte kullanılmaktadır. Sağ ve sol olarak seçeneklidir. 

  

Kilitli Proksimal Lateral Humeral Plak (Large): Proksimal humerusun intraartiküler ve 

suprakondiler kırıkları ile ilgili anatomik bölgenin nonünyonlarının cerrahi tedavisinde 

endikedir. ISO 5832-3 Ti6Al4V ELI (ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir.12, 14, 16, 

18, 20 delik, 104, 133,5, 163, 193,5, 222,5 mm boy seçenekleri mevcuttur. Ø3,5 kilitli vida, 

Ø3,5 kortikal vida, Ø3,5 kilitli kanüllü vida, Ø4,0 spongioz vida, Ø4,0 kilitli kanüllü spongioz 

vida ile birlikte kullanılır. 

  

Kilitli Proksimal Radial Head Plak: Radyal Head Sistemi, proksimal radius kırıkları, 

füzyonları ve osteotomileri için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida, Ø2,4 kilitli vida, Ø3,5 kortikal 

vida ile birlikte kullanılır. 6, 7, 8 delik 34, 42, 50 mm boy seçeneği mevcuttur. Kilitli Proksimal 

Radial Head Plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Humeral Y Plak: Distal humerusun intraartikular kırıklarında, suprakondiler 

kırklar, distal humerusun non-union durumlarında endikedir. Ø3,5 kilitli vida, Ø3,5 kortikal 

vida ile birlikte kullanılır. Kilitli Distal Humeral Y Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir.9-12 delik, 73, 85, 97, 109, 121, 133, 145, 157 mm boy 

seçenekleri mevcuttur. Sağ ve sol olarak tasarlanmıştır. 

 

Kilitli El Bilek Artrodez Plak: Kilitli Elbilek plak sistemi, elbilek artrodezi ve karpusun diğer 

küçük kemiklerinin kırıkları için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte 

kullanılır. 8 delik boy seçeneği mevcuttur. Kilitli Elbilek Artrodez Plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM 

F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Clavicle Plak: Distal Clavicle Plak, Clavicle kemiğin distal kısmına yakın ve 

distal kısmındaki kırıklar ve osteotomiler için endikedir. Ø 2,4 mm kilitli vida, Ø3,5 mm kilitli 

vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte kullanılır. 14 delik ve 17 delik sağ ve sol boy seçenekleri 

mevcuttur. Distal Clavicle Plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Clavicle Plak: Kilitli Clavicle Plak, Clavicle kemiğin şaft kısmındaki kırıklar ve 

osteotomiler için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte kullanılır. 6, 

8, 10, 12 delik sağ ve sol boy seçeneği mevcuttur. Clavicle Plak, Ti6Al4V ELI (ASTM F 136) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Olecranon Plak: Kilitli Olecranon Plak, kompleks extra-articular ve intra-articular 

olecranon kırıkları, proksimal ulna pseudoartrozu için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida ve Ø3,5 

kortikal vida ile birlikte kullanılır. 8, 10, 12, 14, 16 delik delik sağ ve sol boy seçeneği 

mevcuttur. Olecranon Plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak 3,5 mm: Kilitli Düz Asetabulum Rekonstrüksiyon Plak, 

asetabulum bölgesi kırıklarında kemiklerin sabitlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Ø3,5 mm kortikal vida, Ø 3,5 mm kilitli vida , Ø 3,5 mm kilitli kanüllü ve 4,0 mm spongioz 

vida ile kullanılır. Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 delik olarak değişik boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Kilitli Clavicle Hook Plak: Kilitli Clavicle Hook Plak, acromioclavicular eklemin dislokasyonu 

ve lateral Clavicle kırıklarının fiksasyonu için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida ve Ø3,5 kortikal 

vida ile birlikte kullanılır. 5, 7, 9 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Clavicle Hook 

Plak, Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Fibula Plak: Kilitli Distal Fibula Plak, Fibula kemiğin distal fibula metafiz bölge 

kırıkları ve osteotomiler için endikedir. Ø3,5 mm kilitli vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte 

kullanılır. 9, 11, 13 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Distal fibula plaklar, ASTM F 

136’ya göre imal edilen titanyum alaşımından imal edilmektedir. 

 

Kilitli Distal Lateral Fibula Plak: Kilitli Distal Lateral Fibula Plak, Fibula kemiğin distal 

lateral fibula metafiz bölge kırıkları ve osteotomiler için endikedir. Ø 2,4 mm kilitli vida, Ø3,5 

mm kilitli vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte kullanılır. 9, 11, 13,15,17 delik sağ ve sol boy 

seçenekleri mevcuttur. Distal lateral fibula plaklar, ASTM F 136’ya göre imal edilen titanyum 

alaşımından imal edilmektedir. 

 

Sekiz Büyüme Plağı: Sekiz Büyüme Plağı, çocuklarda açısal büyüme deformitelerini 

düzeltme, Femur ve/veya tibia ekstensiyon deformiteleri ve diğer orta ve küçük kemiklerin 

deformitelerinin düzeltilmesi için endikedir. Ø3,5 kortikal vida ile kullanılır. 12 mm, 16 mm , 

20 mm ve 24 mm boy seçenekleri mevcuttur. Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Kalkaneus Plakları: Komplike kalkaneus kırıkları, kalkaneus parçalı kırıkları ve 

osteotomilerinin fiksasyonunda endikasyon bulmaktadır. Kilitli lateral kalkaneus plak, 78 mm  

ve 95 mm boy seçenekleri ile 18 ve 20 delik, kilitli kalkaneus Y plak; 46 mm, 60 mm, 70 mm 

ile 8 delik , kalkaneus F plak; ve 11, 14 delik ve 46 mm, 60 mm, 70 mm boy seçenekleri ile 

sağ ve sol seçenekleri mevcuttur.  

Kalkaneus plakları, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. Ø 4.0 mm 

kilitli spongioz, Ø 4.0 mm spongioz vida ve Ø3,5 kilitli ve kortikal vida ile kullanılır. 

 

Kilitli Proksimal Lateral Femoral Plak 3.5 mm: Proksimal Lateral Femoral Plak, 

trokanterik bölge kırıkları, trochanterodiaphyseal, proksimal ve shat kırıklarının birlikte 

görüldüğü kırıklarda, malunion / nonunion durumlarında ve proksimal femur osteotomileri 

için endikedir. Ø3.5 mm kilitli vida, Ø4,5 kortikal vida ve Ø6,5 Spongioz vida ile birlikte 

kullanılır. 9, 11, 13, 15, 17 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, Ti6Al4V ELI 

(ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir. 

 

BÜYÜK FRAGMAN PLAK SİSTEMİ; 

Kilitli LC DCP Broad Plak 4.5 mm: Güçlü kırık tespiti için dizayn edilmiştir. Düşük profil 

dizaynı sayesinde doku iritasyonu sorununu da ortadan kaldırır. Kırık fiksasyonu ve fiksasyonu 

sonrası osteotomi, nonunion durumlarında, Femur diafiz (şaft) kırıklarında endikedir. Kilitli LC 

DCP Broad Plak ASTM F 67’e göre imal edilen titanyum alaşımından üretilmektedir. Ø 5 mm 

Kilitli Vida ve Ø 4,5 Kortikal Vida ile birlikte kullanılır. 4-16 delik arası boy seçenekleri 

mevcuttur. 

 

Kilitli LC DCP Narrow Plak 4.5 mm: Güçlü kırık tespiti için dizayn edilmiştir. Düşük profil 

dizaynı sayesinde doku iritasyonu sorununu da ortadan kaldırır. Kırık fiksasyonu ve fiksasyonu 

sonrası osteotomi, malunion, nonunion durumlarında, Tibia diafiz (şaft) kırıklarında endikedir. 

Kilitli LC DCP Narrow Plak ASTM F 67’ye göre imal edilen titanyum alaşımından üretilmektedir. 

Ø 5 mm Kilitli Vida ve Ø 4,5 Kortikal Vida ile birlikte kullanılır. 4-16 delik arası boy seçenekleri 

mevcuttur. 
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Kilitli Distal Lateral Tibial Plak: Kilitli Distal Lateral Tibia Plak, ekstra-artiküler ve basit 

intra-artiküler distal tibia kırıkları, diyafiz bölgesine uzanan distal tibia kırıkları için 

endikedir.Ø6,5 mm kiltli spongioz vida, Ø5mm kilitli vida ve Ø4,5 kortikal vida ile birlikte 

kullanılır. 8, 10, 12, 14, 16 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Distal Lateral Tibia 

Plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

 

Kilitli Proksimal Medial Tibial Plak: Proksimal Medial Tibial Plak, trokanterik bölge 

kırıkları, trochanterodiaphyseal, proksimal ve shat kırıklarının birlikte görüldüğü kırıklarda, 

malunion / nonunion durumlarında ve proksimal tibia osteotomileri için endikedir. Ø5mm kilitli 

vida, Ø4,5 kortikal vida ve Ø6,5 Spongioz vida ile birlikte kullanılır. 8, 10, 12, 14, 16 mm delik 

sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, ISO 5832-2’ye göre imal edilen titanyum 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Medial Tibial Uç Plak (3,5-5.0 mm kombine delik):Kilitli Distal Medial 

Tibia Uç Plak, Kompleks ekstra-artiküler ve intra-artiküler distal tibia kırıkları, ve osteotomiler 

için endikedir. Ø5mm kilitli vida, Ø 3,5 kilitli vida, Ø 4,5 kortikal vida, Ø5,0 mm kilitli vida ve 

Ø4,0 kilitli kilitsiz spongioz vida  ile kullanılır. 13, 15, 17, 19, 21 delik sağ ve sol boy seçenekleri 

mevcuttur. Distal Medial Tibia Uç Plak; ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

Kilitli Proksimal Lateral Femoral Plak 5.0 mm : Proksimal Lateral Femoral Plak, 

trokanterik bölge kırıkları, trochanterodiaphyseal, proksimal ve shat kırıklarının birlikte 

görüldüğü kırıklarda, malunion / nonunion durumlarında ve proksimal femur osteotomileri 

için endikedir. Ø5mm kilitli vida, Ø4,5 kortikal vida ve Ø6,5 Spongioz vida ile birlikte kullanılır. 

9, 11, 13, 15, 17 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, Ti6Al4V ELI (ASTM F 136) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Proksimal Lateral Femoral Baş Plak : Radius proksimal head kırıkları cerrahisinde, 

radius proksimaline yakın kırıkları, Radius proksimal parçalı kırıkları fiksasyonu için, radius 

proksimal düzeltici ostetomide kullanılır. Plak Radius head’in anatomik yapısına uygun Ø4,5 

mm kortikal vida, Ø7,3 mm kilitli kanüllü vida ile  kullanılır. 4 delik seçeneği ile sağ ve sol 

özelliği vardır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Proksimal Medial Tibial T Plak : Proksimal tibia kırıklarında endikedir. Ø6,5 mm 

spongioz vida, Ø4,5 mm kortikal vida ve Ø5,0 mm kilitli vida ile kullanılır. Plak ISO 5832-2 

TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

                      

Kilitli Proksimal Lateral Tibial L Plak : Tibia platosunun metafizer kırıkları ile split tipi 

kırıklarının cerrahi tedavisinde endikedir. Ø6,5 mm spongioz vida, Ø4,5 mm kortikal vida ve 

Ø5,0 mm kilitli vida ile kullanılır. Plak, Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

Kilitli Distal Lateral Femoral Plak: Distal Lateral Femoral Plak, Supracondylar kırıklarda, 

intra-articular ve extra-articular kondiler kırıklarda, distal femurun kusurlu kaynaması ve 

kaynamaması durumlarında ve periprosthetic kırıklar için endikedir. Ø5mm kilitli vida, Ø4,5 

kortikal vida ve Ø6,5 Spongioz vida ile birlikte kullanılır. Plağın 13, 15, 17, 19, 21 delik sağ ve 

sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

Kilitli Ayarlanabilir Yüksek Tibial Osteotomi Plak Tip 1: Kilitli Yüksek Tibial Osteotomi 

Plak, medial proximal tibianın açık wedge/kapalı wedge osteotomileri, proksimal tibianın 

idiopathic veya posttraumatic varus veya valgus deformiteleri için endikedir. Ø5mm kilitli vida 

ve Ø6,5 spongioz vida ile birlikte kullanılır. Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Kilitli Ayarlanabilir Yüksek Tibial Osteotomi Plak Tip 2: Kilitli Yüksek Tibial Osteotomi 

Plak ile birlikte kullanılır. 6,8,10,12,12 mm boy seçenekleri vardır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  
malzemesinden üretilmektedir. 

Kilitli Distal Anterolateral Tibial Plak: 

Kilitli distal Anterolateral tibial plak, osteopenik kemik dokuya sahip hastaların distal tibia 

kırıklarının, osteotomilerinin ve nonünyonlarının fiksasyonunda endikedir. Ø3,5 Kilitli vida, 

Ø3,5 kortikal vida, Ø4,0 kilitli spongioz vida ile beraber kullanılır. Kilitli distal anterolateral 

tibial Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 10,12,14,16,18 delik ile sağ 

sol seçenekleri vardır.  

 

Patella Plak: Patella kırıklarının osteotominlerin düzeltilmesinde endikedir. S, M, L boy 

seçenekleri mevcuttur . Patella plak, ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

MİNİMAL İNVASİV KİLİTLİ PLAKLAR; 

Minimal İnvasiv Kilitli Proksimal Lateral Humeral Plak (Small) ; Minimal invasiv 

proksimal lateral humeral plak, guide sistemi ile kullanılır. Normal uygulamaya göre çok küçük 

bir kesi ile guide üzerinden plağa vida gönderilerek uygulanır. Proksimal humerus kırıklarının 

stabilizabilizasyonu için endikedir. Ø3,5mm kilitli ve kortikal vida, Ø4,0 mm kilitli spongioz ve 

Ø4,0 mm spongioz vida ile kullanılır. Plak, Ti6Al4V malzemesinden üretilmektedir. 

 

Minimal İnvasiv Kilitli Distal Lateral Femoral Plak ; Minimal invasiv Distal Lateral 

Femoral Plak, guide sistemi ile kullanılır. Normal uygulamaya göre çok küçük bir kesi ile guide 

üzerinden plağa vida gönderilerek uygulanır. Supracondylar kırıklarda, intra-articular ve 

extra-articular kondiler kırıklarda, distal femurun kusurlu kaynaması ve kaynamaması 

durumlarında ve periprosthetic kırıklar için endikedir. Ø5mm kilitli vida ile birlikte kullanılır. 

Plağın 12, 16, 20 delik sağ ve sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, Ti6Al4V malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

Minimal İnvasiv Kilitli Proksimal Lateral Tibial Plak ; Minimal invasiv Proksimal Lateral 

Tibial Plak, guide sistemi ile kullanılır. Normal uygulamaya göre çok küçük bir kesi ile guide 

üzerinden plağa vida gönderilerek uygulanır. Proximal tibia kırıklarının stabilizabilizasyonu 

(Proksimal şaft kırıkları, Metaphyseal kırıklar, intra-articular kırıklar ve periprosthetic kırıklar) 

için endikedir. Ø5mm self drilling kilitli vida ile birlikte kullanılır. Plağın 10, 14, 18 delik sağ ve 

sol boy seçenekleri mevcuttur. Plak, Ti6Al4V malzemesinden üretilmektedir. 

 

AÇILI BLADE PLAKLAR; 

Açılı Kama Plak 90°: 

Plak, distal femurda kemiğin stabilizasyonu ve düzeltilmesi için endikedir. Ø3,5mm kilitli vida 

ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte kullanılır. 3, 4, 5, 6, 7, 8 delik boy seçenekleri ve 28 mm, 33 

mm, 38 mm kama boyları mevcuttur. Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

Kilitli Açılı Kama Plak 135°: 

Plak, Proksimal femurda kemiğin stabilizasyonu ve düzeltilmesi için endikedir. Ø3,5mm kilitli 

vida ve Ø3,5 kortikal vida ile birlikte kullanılır. 3, 4, 5, 6, 7, 8 delik boy seçenekleri ve 28 mm, 

33 mm, 38 mm kama boyları mevcuttur. Plak ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden 

üretilmektedir. 

 

PELVİS PLAK SİSTEMİ 

Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak: Curved Rekonstrüksiyon Plak Sistemi, Pelvis bölgesi 

kemik kırıklarında, kemiklerin sabitlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ø3,5 mm 

kortikal vida ile birlikte kullanılır. 3-20  delik arası değişik boy seçenekleri mevcuttur. Plak ISO 

5832-2’e göre imal edilen titanyum alaşımından üretilmektedir. 

 

Curved Rekonstrüksiyon Plak: Curved Rekonstrüksiyon Plak Sistemi, Pelvis bölgesi kemik 

kırıklarında, kemiklerin sabitlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ø3,5 mm kilitli vida 

ile birlikte kullanılır. 4-16 delik arası değişik boy seçenekleri mevcuttur. Plak ISO 5832-2’e 

göre imal edilen titanyum alaşımından üretilmektedir. 

 

Asetabular Hook Plak: Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik halkanın 

kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve symphysis pubis 

bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur. 2, 3, 4, 5, 6 delik değişik boy seçenekleri 

mevcuttur. Ø 3,5 mm kilitli vida ile birlikte kullanılır. Plaklar,  ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Posterior Wall acetabular plak : Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik 

halkanın kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve symphysis 

pubis bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur. 9, 10 delik sağ-sol  seçenekleri 

mevcuttur. Ø 3,5 mm kilitli vida ile birlikte kullanılır. Plaklar,  ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Symphysis Pubis Plak, Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik halkanın 

kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve symphysis pubis 

bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur. 4 delik S, M, L  seçenekleri mevcuttur. Ø 3,5 

mm kortikal Ø 3,5 mm kilitli vida ile kullanılır. Plaklar,  ISO 5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) 

malzemesinden üretilmektedir. 

 

Illiopectineal Pelvis Plak,  Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik 

halkanın kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve symphysis 

pubis bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur. 12 delik sağ ve sol  seçenekleri 

mevcuttur. Ø 3,5 mm kortikal Ø 3,5 mm kilitli vida ile kullanılır. Plaklar,  ISO 5832-2 TiGr3 

(ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Anterior Brim Pelvis Plak, Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik 

halkanın kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve symphysis 

pubis bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur. 13 delik sağ ve sol  seçenekleri 

mevcuttur. Ø 3,5 mm kortikal Ø 3,5 mm kilitli vida ile kullanılır. Plaklar,  ISO 5832-2 TiGr3 

(ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

Superior Sacroiliac Plak, Pelvis Sistemi, asetabulum, sakrum, ilium ve tüm pelvik 

halkanın kırıkları, füzyonları ve osteotomileri sırasında sakroiliak eklem çıkıkları ve 

symphysis pubis bozulmalarının tedavisi için plaklardan oluşur.4 delik tek boy seçeneği 

mevcuttur.  Ø3,5 mm kortikal vida ve Ø 3,5 mm kilitli vida ile birlikte kullanılır. Plaklar,  ISO 

5832-2 TiGr3 (ASTM F 67) malzemesinden üretilmektedir. 

 

KULLANILAN VİDALAR: 

Ø5,0 mm Kilitli Vida : Ø 5.0 mm kilitli vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte uygulanmaktadır. Alt 

ekstremite plakların kilitli olarak kemiklere sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM 

F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-95 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø5,0 Kilitli Kanüllü Vida : Ø 5.0 mm kilitli kanüllü vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte 

uygulanmaktadır. Alt ekstremite plakların kilitli olarak kemiklere sabitlenmesi amacıyla 

kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-95 mm arası çeşitli 

boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø6,5 mm Kilitli Spongioz Vida : Ø 6,5 mm kilitli spongioz vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte 

uygulanmaktadır. Alt ekstremite plakların kemiklerin distal ve proksimal kısımlarında yer alan 

spongioz yapıların sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden 

üretilmektedir. 30-120 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø6,5 Spongioz Vida : Ø 6,5 mm spongioz vidalar alt ekstremite anatomik plaklarda 

kullanılır. 16 mm yiv, 32 mm yiv seçenekleri vardır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden 

üretilmektedir. 30-120 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø4,5 mm kortikal vida : Ø 4,5 mm kortikal vidalar, Kilitli plakların combi-hole yapılarında 

kilitsiz olarak açılanabilir ve kompresyon amaçlı olarak uygulanmaktadır. Alt ekstremite 

plakların kemiklere sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  

malzemesinden üretilmektedir. 12-90 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø3,5 mm Kilitli Vida: Ø 3,5 mm kilitli vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte uygulanmaktadır. Üst 

ekstremite plaklar, pelvis Plakları ve alt ekstremitenin distal tibia ve fibula gibi plakların 
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sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 

12-70 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø3,5 Kilitli Kanüllü Vida:  Ø 3,5 mm kilitli kanüllü vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte 

uygulanmaktadır. üst ekstremite plakların kilitli olarak kemiklere sabitlenmesi amacıyla 

kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-55 mm arası çeşitli 

boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø 4,0 mm Kilitli Spongioz Vida : Ø 4,0 mm kilitli kanüllü spongioz vidalar, kilitli plaklar ile 

birlikte uygulanmaktadır. Alt ekstremite plakların kemiklerin distal ve proksimal kısımlarında 

yer alan spongioz yapıların sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  

malzemesinden üretilmektedir. 30-50 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø 4,0 mm Spongioz Vida : Ø 6,5 mm spongioz vidalar alt ekstremite anatomik plaklarda 

kullanılır. 1/3 mm yive sahiptir. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 

30-50 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø3,5 mm Kortikal Vida : Ø 3,5 mm kortikal vidalar, Kilitli plakların combi-hole yapılarında 

kilitsiz olarak açılanabilir ve kompresyon amaçlı olarak uygulanmaktadır. Üst ekstremite 

plaklar, pelvis plakları ve alt ekstremitenin distal tibia ve fibula gibi plakların sabitlenmesi 

amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-120 mm 

arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø2,4 mm kortikal vida: Ø 2.4 mm kortikal vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte uygulanmaktadır. 

Distal Radius, Distal Ulna, Radial Head, Distal Clavicle gibi plakların az alana çok vida 

uygulanabilmesi ve daha iyi sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  

malzemesinden üretilmektedir.  10-30 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

  

Ø2,4 mm kilitli vida : Ø 2.4 mm kilitli vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte uygulanmaktadır. 

Distal Radius, Distal Ulna, Radial Head, Distal Clavicle gibi plakların az alana çok vida 

uygulanabilmesi ve daha iyi sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  

malzemesinden üretilmektedir.  10-30 mm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø3,5 mm Kanüllü Vida:  Ø3,5 mm kilitli kanüllü vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte 

uygulanmaktadır. üst ekstremite plakların kilitli olarak kemiklere sabitlenmesi amacıyla 

kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-55 mm arası çeşitli 

boy seçenekleri mevcuttur. 

 

Ø4,5 mm Kanüllü Vida : Ø4,5 mm kilitli kanüllü vidalar, Kilitli plaklar ile birlikte 

uygulanmaktadır. üst ekstremite plakların kilitli olarak kemiklere sabitlenmesi amacıyla 

kullanılır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 12-55 mm arası çeşitli 

boy seçenekleri mevcuttur. 

Ø 5.0 mm Kilitli Vida Self Drilling : 

 

Alt Ekstremite bölgesi minimal invaziv plakların sabitlenmesinde kullanılır.         Ti6Al4V ELI 

(ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir. 18-115 mm arası çeşitli boy seçenekleri 

mevcuttur. 

 

Ø7,3 mm Kilitli Kanüllü Vida : Kilitli proksimal lateral femoral baş plakların proksimal 

bölgesinde sabitlemek için kullanılır.50-120 mm arası çeşitli boy ölçüleri vardır. 16 mm ve 32 

mm yiv seçenekleri vardır. Ti6Al4V ELI (ASTM F 136)  malzemesinden üretilmektedir.   

 
Ürün burada yazılmış endikasyonlar haricinde kullanmayınız 
 
HASTA POPÜLASYONU: Farklı antropometriye sahip hastalarda, fiksatör ile kemik 

arasındaki geometrik uyumun sağlanması amacı ile ürünlerimizin çeşitli boyları tasarlanmıştır. 
Evrensel kullanım amaçlanmaktadır. Hasta ve implant seçiminde genel prensipler uygulanır. 
Doğru implant seçimi çok önemlidir. Hastanın yaşı, hareket seviyesi, kilosu, kemik ve kas 

durumları, daha önceden operasyon geçirip geçirmediği vb. anatomik ve biyomekanik 
faktörler göz önüne alınarak uygun tip ve ölçü tayin edilmelidir. 

 

KONTRENDİKASYONLAR:  Sepsis, malign primer veya metastatik tümörler, malzeme 
hassasiyeti, hasar görmüş damarlanma, pertrokanterik kırıklar veya subtrokanterik genişleme 

ile trokanterik kırıklar (31-A3), yüksek kilolu hastalar, yetersiz cilt dokusu olan hastalar, kemik 
veya nörovasküler durum, hasarlı tendon, aktivite seviyeleri yüksek olan hastalar, diyabet 
hastaları, osteoporozlu hastalar, kan dolaşımı problemi olan hastalar, materyal duyarlılığı 

gösteren hastalar, psikolojik veya fizyolojik olarak yetersiz hastalar, ileri yaştaki hastalar, aktif 
ve latent enfeksiyon. 
 

UYARILAR:  

1. Zimed Medikal implantları yalnızca yetkili uzman hekim tarafından kullanılabilir ve steril 

ameliyathane koşullarında implante edilebilir. 

2. Hastada duyarlılık şüphesi mevcut ise implantasyondan önce mutlaka testler yapılmalıdır. 

3. Farklı üreticiye ait ürünler bir arada kullanılmamalıdır.  

4. Aksi belirtilmediği sürece implantlar, sağlık tesisi prosedürleri uyarınca tıbbi cihaz olarak 

bertaraf edilmelidir. 

5. İmplantların malzemelerine, özellikle metal iyonlarına karşı hasta hassasiyetleri veya 
alerjileri olabilir. Her implant için malzeme türü kutu etiketinde belirtilmiştir. Uzman hekim, 

preoperatif planlamanın bir parçası olarak implant malzemelerine karşı hassasiyetlerle ilgili 
olası risklerini değerlendirmeli ve hastaya bildirmelidir. 

6. Ürünler tek kullanımlıktır. Kullanılmış ürünü yeniden kullanmayınız. 
7. Ürünler anatomik olarak tasarlanmıştır. Anatomik ürünler için plak bükücü 
kullanılmamalıdır.  

 
AMAÇLANAN PERFORMANSI ETKİLEYEBİLECEK DURUMLAR:  
 

Operasyon Öncesi: 

1. Hasta seçimi başarısızlık riskini arttırabilecek ve prosedürün nihai başarısı için kritik öneme 

sahip olabilecek şu faktörleri dikkate almalıdır: hastanın ağırlığı, aktivite düzeyi ve mesleği, 

hastanın alkol ve sigara kullanımı vb. Ürün ömrü ve dayanıklılığı bu değişkenler tarafından 

etkilenebilir. Kilolu bir hasta ürün üzerinde aşırı yükler oluşturarak ürünün başarısız olmasına 

yol açabilir.  

2. Uzman hekim aynı zamanda hastaya beyan edilmesi gerektiğini düşündüğü başka riskler 

hakkında bilgi vermelidir. 

3. İmplantın taşınmasında ve depolanmasında son derece özen gösteriniz. İmplant yüzeyinin 

bükülmesi, kesilmesi veya çizilmesi durumunda implant yorulma direncini, dayanım direncini, 

ve/veya aşınma karakteristiklerini önemli derecede düşürebilmektedir. 

4. Bunlar gözle görülemeyen iç gerilmeye dönüşebilir ve bu da ürünlerin kırılmasına neden 

olabilir. 

5. İstek olması durumunda ameliyat teknikleri konusunda bilgi verilmektedir. Uzman hekim 

ameliyat tekniğine aşina olmalıdır.  

6. Ürünler ile beraber kullanılan cerrahi el aletleri daha önce uygulanmış baskılar sonucu 

oluşan stresler, cihazın başarısız olmasına yol açabilecek kusurlar oluşturmuş olabilir. Bu 

nedenle, cerrahi el aletleri kullanılmadan önce eskime ve hasar açısından incelenmelidir. Zarar 

görmüş cerrahi el aletleri kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 

Operasyon 
1. Bilinen cerrahi prensipler ve hasta seçiminde genel ilkeler uygulanır. Doğru implant seçimi 

son derece önemlidir. Hastanın geçirdiği ameliyatlar; gelecekte geçirebileceği ameliyatlar, 

yaşı, aktivite seviyesi, kilosu, kemik ve kas durumu gibi anotomik ve biyomekanik faktörler 

göz önünde bulundurularak hasta için uygun tip ve ölçü seçilmelidir. Genellikle, yeteri kadar 

kemik desteği sağlayacak en büyük kesitteki komponent tercih edilir. 

2. Uzman hekim; implant ile ilgili uygulama yöntemlerini, cerrahi teknikte verildiği şekilde 

uygulanmalıdır. Cerrahi teknik dikkate alınarak uygulama yapılırsa implant güvenli ve etkin 

bir şekilde kullanılmış olur.  

3. İmplantasyon sırasında özellikle zayıf kemik stoğu varlığında, travma veya aşırı yüklenme 

nedeniyle; uygulandığı bölgede kırık oluşabilir. 

4. Cerrahi girişim sırasında, cerrahi el aletlerinde kırılma ve çatlamalar olabilir. Çok kullanılan 

veya aşırı kuvvet uygulanan cerrahi el aletleri kırılabilir. Ameliyat öncesi cerrahi el aletlerinde 

aşınma, kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Operasyon Sonrası 

1. Hastaya rekonstrüksiyonun sınırlılıkları hakkında ve yeterli fiksasyon ve iyileşme sağlanana 

kadar ürünün tam ağırlığı taşımaktan korunması hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, 

faaliyetlerini kısıtlaması ve değiştirilen eklemi makul olmayan baskılardan ve olası 

gevşemeden, kırıktan ve/veya aşınmadan koruması ve doktorun tedavi ile ilgili talimatlarına 

uyması konusunda uyarılmalıdır. 

2. Hastaya, implantın normal sağlıklı kemiğin yerine geçemeyeceği, implantın bazı hareketler 

veya travma sonucunda kırılabileceği veya zarar görebileceği, beklenen kullanım süresinin 

sınırlı olduğu ve gelecekte değiştirilmesine ihtiyaç olabileceği konularında uyarı yapılmalıdır.  

3. Bileşenlerin aşınması, gevşemenin artmasına ve kemiğin hasar görmesine yol açabilir. 

4. Prostetik bileşenlerin konumu ve durumu ile bitişik kemiğin durumunu izlemek üzere 

periyodik, uzun vadeli izleme tavsiye edilir. Bileşenlerin yer değiştirmesi, gevşemesi, eğilmesi 

veya çatlamasıyla ilgili uzun vadeli değişikliklere ilişkin kanıtlar bulmak üzere erken ameliyat 

sonrası koşullarla yakın karşılaştırma amacıyla ameliyat sonrası periyodik röntgenler tavsiye 

edilir. 

5. Zimed Medikal ürünleri MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından 

değerlendirilmemiştir  

6. Ameliyat sonrası uzman hekimler tarafından hastalara verilen uyarılar son derece 

önemlidir. 

7. Operasyon sonrası tedavi; uygulama bölgesindeki kas kuvvetini yavaş yavaş geri 
kazandıracak şekilde düzenlenmelidir 
 
 

YAN ETKİLER:  
 

1. Venöz tromboz, pulmoner emboli veya miyokard enfarktüsü dahil kardiyovasküler 

bozukluklar oluşabilir. 

2. Kan damarları veya hematom hasarı oluşabilir. 

3. Osteoliz (ilerleyici kemik erimesi). Osteoliz asemptomatik olabilir ve bu nedenle gelecekteki 

ciddi komplikasyonları önlemek için rutin periyodik radyografik muayene hayati önem taşır. 

4. Uzuvda istenmeyen kısalma veya uzama meydana gelebilir. 

5. Ürünlerin yorulma kırılması travma, yorucu aktivite, yanlış hizalama, eksik implant 

yerleşimi, hizmet süresi, fiksasyon kaybı, kaynamama veya aşırı ağırlık sonucu oluşabilir. 

6. Etkilenen uzuvda ağrı veya uyuşma ile sonuçlanan cerrahi travmanın olası sonucu olarak 

geçici veya kalıcı sinir hasarı, periferik nöropatiler ve subklinik sinir hasarı oluşabilir. 

7. Yabancı bir maddenin implantasyonu nedeniyle metale karşı duyarlılık veya histolojik veya 

alerjik reaksiyon veya advers yabancı madde reaksiyonu oluşabilir.  

8. Yetersiz yeniden bağlanma ve/veya erken ağırlık taşıma nedeniyle trokanterik kaynamama 

oluşabilir. 

9. Aşırı kas gerginliği, erken kilo verme veya yanlışlıkla intraoperatif zayıflamanın bir sonucu 

olarak trokanterik avulsiyon oluşabilir. 

10. Implantlara karşı makrofaj ve implant çevresinde yabancı kütle reaksiyonunu içeren 

doku reaksiyonları olabilir. 

11. Aşırı hareketsiz hastalarda emboli görülebilir. 
 

İMPLANTIN ÇIKARILMASI:  

Non-Sterile Olarak Sunulan İmplantlar: Piyasaya steril olmadan sunulan ürünler, steril 

olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu ürünler, kullanıldığı hastanelerde steril edilmek 

zorundadır.  

Açıkça steril olarak etiketlenmediği sürece, tüm Alt-Üst Ekstremite Kemik Plakları ürünleri ve 

kullanılan cerrahi el aletlerin steril olmadığı kabul edilmelidir. Operasyon öncesinde ürünler 

için gerekli sterilizasyon yöntemine karar verilmelidir.  
 

Otoklav Sterilizasyonu: Non steril olarak sunulan ürünler kullanımdan önce steril 

edilmelidir. Ürünler için önerilen sterilizasyon metodu otoklav sterilizasyonudur. Otoklav 

Sterilizasyon için gerekli parametreler aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.  

OTOKLAV STERİLİZASYONU 

Parametreler Ön Vakumlu Otoklav 



Ürünle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığı takdirde üretici ile iletişime geçiniz. Üretici bilgisi detayı aşağıda 
verilmiştir. 
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 ZİMED MEDİKAL  
 ALT-ÜST EKSTREMİTE KEMİK PLAKLARI KULLANIM KILAVUZU 

 Uzman Hekimin İlgisine 
(TR) 

 

Ekspozür Sıcaklığı 1340C  

Ekspozür Süresi 5 dakika  

Kurutma süresi 15 dakika 

Not: Ekspozür süresi, otoklavın ekspozür sıcaklığına ulaştığı andan itibaren 
uygulanacak olan süreyi belirtir. 
Aşağıda verilen tabloda belirli sterilizasyon parametrelerine göre kıyaslanan otoklav çeşitleri 
gösterilmektedir.  
 

ÜRÜN ÇEŞİDİ ÖNERİLEN STERİLİZASYON METODU 

➢ Alt-Üst Ekstremite Kemik 
Plakları 

 

➢ High Temperature Prevac Steam (Pre-Vakum 
Otoklav) 

➢ Flash Prevac Steam(Pre-Vakum Otoklav):  
Eğer kullanılıyorsa, sadece ANSI/AAMI ST79 
şartlarına uygun olarak yapılmalıdır. (2010- 
Sağlık bakım tesislerinde buhar sterilizasyonu 
ve sterillik güvencesi için kapsamlı kılavuz) 

 
Her cihaz için kullanma yöntemi değişeceğinden, kullandığınız sterilizatör ve yük 
konfigürasyonu bakımından, sterilizasyon ekipmanı üreticinizin yazılı talimatına bakınız. 
 
RAF ÖMRÜ:  
Non-steril ürünler için raf ömrü yoktur.  
 
ÜRÜNÜN SEVKİ:  

Non-steril olarak sunulan Alt-Üst Ekstremite Kemik Plakları, sterlizasyon metoduna uygun 

şekilde paketlenir.  Tüm ürünler kutu içerisinde kullanım kılavuzu ve etiketi ile shrinklenerek 

sevk edilir.  
 
DEPOLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI: 
İmplantlar, kuru, temiz bir ortamda, doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcaktan ve nemden 
korunarak saklanmalıdır. 
 
CİDDİ OLAYLAR: İmplantla ilişkili olarak ortaya çıkan ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcı 
ve/veya hastanın bulunduğu üye devletin yetkili makamına bildirilmelidir. 
 
ETİKET BİLGİSİ: Etiketler, Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/AT ve ISO 15223 referans alınarak 
hazırlanmıştır. Etiket ve kutu üzerinde yer alan semboller ile ilgili açıklamalı tablo aşağıda 
verilmiştir. Kullanıma kılavuzu dillerine göre ülke kodu ISO 639-1 standardı referans alınarak 
yazılmıştır.  
(Bknz. Sembol Açıklaması) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMBOL AÇIKLAMALARI  

 
  Firma Logosu 

 
 “1984” Onaylanmış Kuruluş Numarası 

 
 Tıbbi Cihaz  

  
 Kullanım Kılavuzunu Okuyunuz 

 
  Lot Numarası 

                       
 Ürün Referans/Katalog Numarası 

  UDI numarası  

 (Tekil Cihaz Tanımlama Numarası ) 

 

 Üretici Bilgisi 

 
 Üretim Tarihi 

 
 Non-steril olarak sunulur.  

 

 Reçete ile kullanınız 

 
 İmplantlar tek kullanımlıktır 

 
 Yeniden sterilize etmeyiniz 

 

Hasarlı paketi kullanmayınız 

 
 Güneş ışığından uzak tutunuz 

 
  Yağmurdan uzak tutunuz 

                                    
 Kırılabilir dikkatli taşıyınız 

 

Not: Kalın-italik olarak yazılan yazılar kullanıcının önemle dikkat etmesi gereken 

özel uyarılardır. 

 


