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(TR) ÜRÜN TANIMI:  
 

Mini Tübüler Fiksatör: Humerus bölgesindeki eklem stabilizasyonu, kırıkların tedavisinde 

ve dirsek bölgesindeki açılı şekildeki stabilizasyon ihtiyacı için kullanılmakta olup Mini Tübüler 

Fiksatör Klemp (Ti),  Mini Tübüler Fiksatör Klemp (Al), Mini Tübüler Fiksatör Kit parçalarından 

oluşmaktadır.  
 

135 Derece Klemp :  Femur pertrochanterik kırıklarda kullanılır. 
 

Çok Eksenli Fiksatör : Küre-mafsal yapısında şanz tutucu klempleri ile bağlantılı, iç içe 

geçen teleskopik gövde yapısında, tek planlı eksternal tespit aracıdır. Fiksatör uzun 

kemiklerin, eklem ve eklem çevresi kırıkların ve pelvik kırıklarının tedavisinde endikedir. 

Esasen akut travma vakalarında kullanılır. Gereken durumlarda eklem mobilizasyonuna 

müsaade eder. Sistem postoperatif redüksiyon düzeltimi için olanak tanır. Eksenel yüklenme 

ile kompresyon distraksiyon sağlayan üniteye sahiptir. Mükemmel bir stabilite ve erken 

mobilizasyon seçeneği sunar. Fiksatörün çok yönlülüğü basit açısal ayarlamalara izin verir. 

Çok Eksenli Fiksatör Hareketli T Klemp, Çok Eksenli Fiksatör Çoklu Pin Tutucu Klemp, Çok 

Eksenli Fiksatör Pin Tutucu Klemp, Çok Eksenli Fiksatör Kompresyon Distraksiyon Tüpü, Çok 

Eksenli Fiksatör Tüp/Rod, Çok Eksenli Fiksatör Rod-Rod klemp parçalarından oluşmaktadır. 

Kısa, orta ve uzun olmak üzere 3 farklı boy seçeneği olup alüminyum ve paslanmaz çelik 

malzemeleri kullanılarak yapılmaktadır. Alüminyum malzemeler eloksal kaplamaya elverişlidir. 
 

Rod (Hoffman, Tübüler Fiksatör): Alt ve üst ekstremite de bağlantı parçası olarak 

kullanılmak üzere karbon, alüminyum ve titanyum(Ti6Al4V ELI) malzemeden yapılmaktadır. 

Üst Ekstremite de çap Ø3 mm için 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 240 mm boylarında ve 

çap Ø4 mm için 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 240 mm, çap Ø5 mm ve çap Ø6 için 100, 

180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm boylarında toplam 42 çeşit 

üst ekstremite rod seçeneği mevcuttur. Alt ekstremite de Çap Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12 

çaplarında 180 mm - 400 mm boyları arasında ardışık olarak 20 mm artarak her çaptan 12 

adet toplam olarak 60 adet farklı boy mevcuttur. Üst eksteremitede çap Ø5 mm ve alt 

ekstremite de çap Ø8 mm ve çap Ø10 mm çaplarında karbon malzeme seçeneği olup tüm 

boylarda alüminyum ve titanyum malzeme seçenekleri ile üretilmektedir. 
 

Schanz Vidası: Kemiklerin kortikal ve spongioz yapılı olduğu yerlerde fiksasyon amacıyla 

kullanılmaktadır. Kortikal yivli schanz vidaları, ISO 5832-1 implant çeliği ve ISO 5832-3 

hammaddesine sahip Ti6Al4V ELI malzemelerden üretilmiştir. Spongioz yivli vidaları, ISO 

5832-1 implant çeliği malzemesinden üretilmektedir. Schanz Vidaları; Ø2 mm de 35, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm boylarında toplam olarak 10 adet boy seçeneği mevcuttur. 

Ø3 mm de 60mm ile 160mm arasında ardışık 10 mm artarak toplam 11 adet boy seçeneği 

kullanılabilir.  Ø4 mm de 70mm ile 180 mm arasında ardışık 10 mm artarak toplam 11 adet 

boy seçeneği vardır.   Ø5 mm de 110mm ile 300mm arasında ardışık 10 mm artarak toplam 

20 adet boy seçeneği bulunmaktadır.  Ø6 mm de ise 140 mm ile 300 mm arasında ardışık 10 

mm artarak 17 adet boy seçeneği bulunmaktadır. 
 

Kortikal One Step Pin Ha Kaplı: Ürün diş yapısı ile kortikal yivli olarak HA kaplanarak 

üretilmiş olup fiksatörler ile kullanılmaktadır.  ISO 5832-1 implant çeliği ve ISO 5832-3 

hammaddesine sahip Ti6Al4V ELI malzemelerden üretilmiştir. Ø2 mm de 60-120 mm arası 

10mm artışla 7 adet boy seçeneği vardır.   Ø3 mm de 80mm ile 160mm arasında ardışık 10 

mm artarak toplam 9 adet boy seçeneği vardır.   Ø4 mm de 80mm ile 220mm arasında ardışık 

10 mm artarak toplam 15 adet boy seçeneği vardır.   Ø5 mm de 120mm ile 260 mm arasında 

ardışık 10 mm artarak toplam 15 adet boy seçeneği bulunmaktadır.  6 mm de ise 130- 300mm 

olmak üzere toplam 13 adet boy seçeneği bulunmaktadır. HA kaplamalı malzemeler steril 

olarak sunulmaktadır. 

 
 

ENDİKASYONLAR: 
Tübüler Fiksatör sistemi açık ve/veya stabil olmayan kırıkların hızlı stabilize edilmesinde 

kullanılır. Tibia, femur ve humerus için idealdir, çok yönlü etkiye sahip Eksternal Fiksatör 
sistemi birçok kırık çeşidin de ve ek olarak kompresyon artrodezisi, uzuv uzatma ve kemik 

segment taşıması vakalarında kullanılabilir.  
Fiksatörler kırık kemikleri sabitlemek için kullanılan tıbbi cihazlardır, açık veya kapalı kısmi 
kemik kırıklarında stabilite sağlar. Eksternal fiksatör sistemi aşağıda listelenen endikasyonları 

tedavi etmek yapıları inşa etmek için kullanılan çeşitli bileşenlerden oluşur. Eksternal 
fiksasyon sistemlerinde modüler, farklı çerçeve konfigürasyonları mümkündür. 
Bireyselleştirilmiş konfigürasyonları spesifik uygulamaya göre her durum için tasarlanmış 

olmalıdır. Bütün eksternal fiksasyon sistemi komponentleri sadece tek kullanımlıktır. Her bir 

harici sabitleme sistemi, bir sistem olarak tasarlanmıştır ve diğer sistemleri ile ilgili bileşenlerin 
ikamesine izin vermez.  

Harici Fiksasyon Sistemleri alüminyum ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Cihazın 
yerleştirilmesi için dairesel çerçeve ve yarı-pin sabitleme teknikleri ve yöntemleri kullanır. 
Cihaz dönme ekseni üzerinde merkezlenmiş şekilde tasarlanmıştır. Eksternal fiksatörlerin 

genelde iyi seçilmiş vakalarda, geleneksel açık redüksiyon-internal tespit ve alçı gibi tedavi 
metodlarından daha avantajlı oldukları durumlarda endikasyonu düşünülmelidir. 
Endikasyonlar 3’e ayrılır: 

 A) Kabul edilmiş endikasyonlar  
 B) Olası endikasyonlar  
 C) Tartışmalı endikasyonlar  
 

 A) Kabul edilmiş endikasyonlar:  
1) Gustilo Anderson tip 2 ve tip 3 açık kırıklar (TİP 2: 1 cm den büyük orta derecede yumuşak 
doku hasarı; minimal periostal soyulma ; Tip3, 3 bölümde incelenir; TİP 3A: Ciddi doku hasarı 

ve bol miktarda kontaminasyon; yara cilt dokusuyla kapanabiliyor. TİP 3B: Ciddi doku hasarı 
ve bol miktarda kontaminasyon; yara cilt dokusuyla kapanamıyor. TİP 3C: Onarım gerektiren 

arter yaralanmalı açık fraktür), 
2) Kırıklara eşlik eden yanıklar, 
3) Sonradan Karşı Bacak Flepi (kanlanması korunarak alınan doku), Serbest Doku Flepi veya 

yeniden yapılanma gerektirecek kırıklarda geçici tespit, 
4) Kemik kaybı gibi sonradan distraksiyon gerektiren kırıklar, 
5) Ekstremite uzatması, 

6) Artrodez işlemi, 
7) Psödoartroz veya enfekte olan kırıklarda endikedir. 
 

 B) Olası endikasyonlar:  

1) Pelvik kırıkları ve çıkıkları, 
2) Açık, enfekte pelvik psödoartrozları, 

3) Rekonstrüktif pelvik osteotomi (mesane ekstrofisi gibi), 
4) Tümör dokusunun tamamen temizlenip, otogreft veya allogreft uygulanmasını takiben, 
5) Çocuklarda femoral osteotomilerde uygulanır. (Çocuklarda plak-vida ile internal 

fiksasyondan sonra bunların çıkarılmasında 2. ameliyatı ortadan kaldırmak için uygulanır.)  
6) Kırıklarla beraber olan damar-sinir yaralanmalarında bunların tamiri veya yeniden 
yapılandırmalarında uygulanır. 

7) Ampute olan ekstremitenin reimplantasyonunda. 
8) Birden çok ekstremitede mevcut olan kapalı kırığın tespiti. Politravmatize hastalarda 
eksternal fiksatör ile tedavi alternatif tedavidir. Bu hastalarda traksiyon, alçı veya açık 

redüksiyon internal tespit ile kırıklar tedavi edilebilir. Ancak bu metodlarda tespit zordur.  
9) Doğuştan eklem kontraktürlerinin düzeltilmesi  
10) Parçalı kırık gibi majör fragmanlar arasında rijit olmayan internal tespite destek amacıyla 

kullanılır. 
11) Ligamentotaksis  
12) Kafa travması olan hastalarda kırık tespiti amacıyla uygulanır. Şiddetli kafa travması 

mevcut olan hastalarda konvülziyon, devamlı kasılmalar olur. Bu durumlarda alçı, traksiyon 
veya eksternal tespit dışı yöntemlerle kırık tespiti pratik değildir ve konvülziyonların sık, 
kasılmaların şiddetli olması durumunda rijit tespitte yetersizlik meydana gelir. Bu nedenle bu 

durumlarda kırığın tespiti için geçici eksternal tespit uygulanabilir.  
13) Hastaların tanı veya terapi amaçlı veya diğer cerrahi durumlar nedeniyle nakil edilmesi 

gerektiğinde geçici tespit amacıyla uygulanabilir. Eksternal tespit nakil sırasında kırık 
diziliminin bozulmasını önler. 
14) Üst tibia veya alt femur kırıklarında diz bağlarını tam olarak değerlendirmek çok zordur. 

Eksternal fiksatör kırığa çok yakın uygulandığında diz bağlarının değerlendirilmesine izin verir. 
  

C) Tartışmalı endikasyonlar:  
Kapalı kırıklar: Kapalı kırıklarda eksternal fiksatör uygulanması; hangi geleneksel tedavinin 

başarılı olduğu tartışmalıdır. Repozisyonun temel prensiplerine çok dikkat edilse de zamanla 
çivi yolu enfeksiyonları, kaynama gecikmesi ve yeniden kırılma gibi potansiyel problemler 
meydana gelebilir. Uzun kemik kırıklarının tedavisinde eksternal tespit çok yararlıdır. Ancak 

geleneksel tekniklerle redüksiyon ve hareketsizliğin sağlanamadığı hastalar için 
kullanılmalıdır.  

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:  

Aktif enfeksiyon, etkilenen bölgede ya da çevresinde etkilenen ya da şüphe edilen gizli 
enfeksiyon ya da belirgin lokal inflamasyon, önceden takılmış olan kırık tespit cihazı 
bulunması, önceden olan kemik deformasyonu, hipovolemia, hipotermia, koagülopati, 

obezite, rehabilitasyon rejimi ile işbirliğini engelleyen mental bozukluklar, ileri derecede 
osteoporoz, yetersiz kemik kalitesi veya miktarı, medülar kanaldaki bozukluklar, yetersiz kan 

dolaşımı, önceki enfeksiyonlar iyileşmeyi geciktirir. 
 

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 kesinlikle deterjanlı ultrasonik yıkama yapılmamalıdır. Deterjanlı ultrasonik yıkama 

eloksal kaplama yapılan  fiksatör ürünlerinin kaplamasının sökülmesine neden olabilir.  

 

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. 

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

olabilir. 

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

ameliyat tekniğine aşina olmalıdır.  

5. İmplantlar 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. 

6. Ameliyattan önce paketlerde yırtık veya hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Steril 

bariyer bozulmuşsa ürünü Zimed Medikal ‘e geri gönderiniz.  
 

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.  



Ürünle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığı takdirde üretici ile iletişime geçiniz. Üretici bilgisi detayı aşağıda 
verilmiştir. 

ÜRETİCİ: Zimed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Aydınlar Mah. 03070 Cad. No:4 Şehitkâmil 27580 Gaziantep-Türkiye  

Tel : 0 342 238 43 44  Fax: 0 342 238 44 11 Web:www.zimed.com.tr  E-mail: info@zimed.com.tr 
 

Doküman No: KK-05.02/02 

23.12.2021 
 

 ZİMED MEDİKAL  
 TÜBÜLER FİKSATÖRLER KULLANIM KILAVUZU 

 Uzman Hekimin İlgisine 
(TR) 

 

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 

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

3. 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. 

4. Zimed Medikal ürünleri MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından 

değerlendirilmemiştir  

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

önemlidir. 

6. 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. Implantlara karşı makrofaj ve implant çevresinde yabancı kütle reaksiyonunu içeren doku 

reaksiyonları olabilir. 

9. Aşırı hareketsiz hastalarda emboli görülebilir. 
 

İMPLANTIN ÇIKARILMASI: İmplantın hastada kalma süresi minimum 6 hafta, zor 

durumlarda 1 yıl ve daha fazla olmak üzere uzman hekimin kararına göre çıkarılmalıdır. 
 

STERİLİZASYON:  

Steril Olarak Sunulan İmplantlar: Tübüler fiksasyon ürünleri steril ve non – sterile halde 

sağlanır. Steril ürünler paket bütünlüğü bozulmadıkça steril kalır. Sterilizasyon gama ve etilen 

oksit olarak iki çeşittir. Sterilizasyon metodu paket üzerindeki etiket üzerinde belirtilmiştir. 

Gama ışınıyla steril edilen tüm implantlara minimum 25 kGy ‘lik bir gama ışını 

uygulanmaktadır.  

Steril sunulan cihazlar için sterili bozulmuş ürünleri lütfen üreticiye bildiriniz. 
 

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 tübüler fiksasyon 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 

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 
➢ Tübüler Fiksatörler 

 
➢ 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:  
Gama sterilizasyonu gerçekleştirilen Tübüler Fiksatörler için raf ömrü 5 yıl, etilen oksit ile 
sterilizasyonu gerçekleştirilenler için 3 yıldır.  
Son kullanma tarihini lütfen kontrol ediniz. Son kullanma tarihi dolmuş ürün söz 
konusu olduğunda üreticiyle iletişime geçiniz. 
Non-steril ürünler için raf ömrü yoktur.  
 
ÜRÜNÜN SEVKİ:  

Steril ve non-steril olarak sunulan Tübüler Fiksatörler, sterlizasyon metoduna uygun şekilde 

paketlenir.  Tüm ürünler kutu içerisinde kullanım kıulavuzu 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 

 
 Son Kullanım Tarihi 

  Çift Steril Bariyer Sistemi 

 
 Işınlama kullanılarak steril edilmiştir 

 
 Etilen oksit kullanılarak steril edilmiştir 

 
 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. 


