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1. ÜRÜN GRUBU:  Kalça Eklem Protezleri 

Çimentosuz Asetabular Cup, Asetabulum bölgesi aşınmış, tümörlü olan hastalarda 

asetabulum yuvası görevini görür. Ti 6Al4V ASTM F136 (ISO 5832-3) ham maddesinden 

üretilmekte olup anatomik yapıya sahiptir, sağ-sol ayrımı bulunmamaktadır. HA, Dual ve 

Plasma Poroz kaplamalı uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Çimentosuz Asetabular Cup, 42-

62 mm çaplarında 11 farklı ölçü seçeneğine sahiptir. Çimentosuz asetabular cup delikleri 42-

50 mm arası 2 delik, 52-62 arası 3 delik olacak şekilde tasarlanmıştır. Çimentosuz asetabular 

cup gama ve EO sterilizasyon metodu ile steril edilir. 

Asetabular Liner, ISO 5834-2 standardına sahip UHMWPE ham maddesinden 

üretilmektedir. Asetabular Liner; Asetabular Cup ve Femoral Baş ile iç içe montajlanarak eklem 

görevi görür hale gelir.  Asetabular liner 42-62 mm çaplarında 11 farklı ölçü seçeneğine 

sahiptir. Ø22, Ø28, Ø32 ve Ø36 mm Baş ile birlikte kullanılır. Asetabular liner femoral Baş 

kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

22 ✓ ✓ ✓         

28    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

32      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

36        ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Asetabular Vida, ASTM F136 (ISO 5832-3) standardına sahip Ti6Al4V ELI ham maddesinden 

üretilmektedir. Asetabular Vida, Asetabular Cup’ ın asetabulum bölgesine sabitlenmesini 

sağlar.  

Çimentolu Asetabular Cup, ISO 5834-2 standardına sahip UHMWPE ham maddesinden 

üretilmektedir. Sağ-sol ayrımı bulunmamaktadır. Çimentolu asetabular cup ürünü Ø28 mm ve 

Ø36 mm Baş ile birlikte kullanılır.  

Çimentolu Asetabular Cup 
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28 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

36     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Femoral Baş, Ø22, Ø28, Ø32, Ø36 mm çaplarında hem CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4); hem 

de Implant Steel  (ISO 5832-1) ham maddesinden üretilmekte olup anatomik yapıya sahiptir, 

Femoral Baş; Femoral Stem ve Asetabulum arasında fiksasyon ve bağlantı görevi görür.   

Bipolar Baş, Dış kısmı hem CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4); hem de Implant Steel  (ISO 5832-

1) ham maddesinden; iç kısmı  (UHMWPE) ham maddesinden üretilmektedir. Bipolar Baş 

ürünleri 22 ve 28 mm Baş ile kullanılır. Kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı verilmiştir.  

 

Bipolar Baş 
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22 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

28   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Unipolar Baş, Implant Steel  (ISO 5832-1) ham maddesinden üretilmektedir. Sağ-sol ayrımı 

bulunmamaktadır. 40 mm – 56 mm ölçü aralığında çeşitli çap ölçüleri mevcuttur.  

Kalkar Destekli Stem, CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4) ve Implant Çeliği (ISO 5832-1) ham 

maddelerinden üretilmektedir. Çimentosuz uygulamalar için HA, Dual ve Poroz Kaplama 

yapılır. Femoral baş kısmındaki kırık ve tümörlerde kemik yerini alarak vücuda destek sağlar.  

Femoral Stem, Çimentolu uygulamalar için CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4) ve Implant Çeliği 

(ISO 5832-1 ham maddesinden; çimentosuz (HA, Dual ve Poroz kaplamalı) uygulamalar için 

Ti6Al4V ELI ASTM F136 (ISO 5832-3) standardına göre üretilmekte olup, femoral baş ve 

boyun kısmındaki kırık ve tümörlerde kemik yerini alarak vücuda destek sağlar. 

Straight Stem, Collum Femoris kırıkları görülen yaşlı hastalarda ve total kalça protezi ihtiyacı 

olan hastalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Implant Steel (ISO 5832-1) ham maddesinden 

üretilmekte olup, yalnızca çimento ile uygulanır.  

Çimento Tıkaç, ISO 5834-2 standardına sahip UHMWPE ham maddesinden üretilmektedir.  

Kemik içindeki çimentonun akışını önleyerek protezin tutumuna yardımcı olur.  

Distal Merkezleyici, (UHMWPE) ham maddesinden üretilmektedir. Distal Centralizer kemik 

içindeki protezin merkezlenmesini sağlayarak protezi doğru bir şekilde konumlandırır. 

Merkezleyici ölçülerine göre uygun stemler aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIM AMACI VE ENDİKASYONLAR: 
Kalça Eklem Protezleri,  

Dejeneratif osteoartrit, deplase intrakapsuler femur boyun kırıkları, intertrokanterik kırıkların 
tedavisinde, collum femoris kırıkları görülen yaşlı hastalarda, travma veya tahrik dışı eklem 

aşınmaları, travmatik artrit, baş epifiz kayması, kaynamış kalça ve distrofik değişiklikler, 
trokanter minör ve kalkar desteğinin yeterli olmadığı femurlarda primer olarak, romatoid artrit 
gibi eklem içi hasara sebep olan iltihabi hastalıklar, kalça kırığı sonrası kalça ekleminde olan 

hasara bağlı kalça kireçlenmesi, doğuştan kalça çıkığı ya da kalça ekleminin iyi gelişmemesi 
sonucu olan kalça kireçlenmesi, avasküler nekroz (uyluk kemiği baş kısmını besleyen 
damarların fonksiyon kaybına bağlı kemik yumuşaması ve sonucunda kalça eklem harabiyeti), 

daha önce yaşanmış başarısız cerrahi girişimleri veya fleksiyonda tatmin edici stabilite elde 
edilememesi ve bu durumların herhangi birinin veya birden fazlasının tam teşhisinde, diğer 
tedaviler ve cihazların yetersiz kaldığı kişilerde birincil ve revizyon cerrahisinde endikedir. Aynı 

zamanda, başka tekniklerle düzeltilmesi mümkün olmayan proksimal femur kısmında 
meydana gelen baş kısmının dahil olduğu femoral boyun kırılması; endoprotezlerde, femur 
osteotomisinde veya girdlestone rezeksiyonu; kalçanın kırılma-yerinden kayma durumlarında 

ve deformasyon düzeltmede endikedir. 
Ürünleri burada yazılmış endikasyonlar haricinde kullanmayınız. 
 
KONTRENDİKASYONLAR:  

• İmplant desteğinin yeterli miktarda sağlanmasını engelleyen veya engelleme eğiliminde 
olan veya uygun boyutta implantın kullanımını önleyen koşullar, örneğin: 
o Kan miktarı sınırlı ise; 

o Yetersiz miktarda ve kalitede kemik desteği, örneğin; osteoporoz veya kemik oluşmasını 

zayıflatan metabolik bozukluklar ve osteomalazi; 

o Enfeksiyonlar veya ilerlemiş kemik rezorpsiyonuna götüren diğer koşullar. 

• Hastanın aktivite sınırlama kabiliyetini ve isteğini bozan zihinsel ve sinirsel bozukluklar. 

• Kalça eklem çevresindeki aktif veya şüpheli enfeksiyonu olan hastalar, 

• Implantlara aşırı yük binmesini sağlayan fiziksel durumlar ve hareketler. Örneğin; Charkot 

eklemleri, kas eksiklikleri, çoklu eklem kabiliyet bozuklukları, vs. 

• İskelet gelişmemişliği, 

• Herhangi bir vasküler yetmezlik, müsküler atrofi ya da ciddi nöromüsküler hastalığı olan 

hastalar, 

• Bilinen orta veya ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar, 

• AIDS ya da yüksek doz kortikosteroid gibi hastalıklar sebebiyle bağışıklık sistemi 

baskılanmış olan hastalar, 

• Morbid obezite veya kısıtlı hareket gibi fiziksel rahatsızlıklar, 

• Hastaların ameliyat sonrası bakım talimatlarını takip etmemesi, 

• Kontraendikasyonlar değişken veya kesin olabilir ve hasta dikkatli bir şekilde incelenmeli 

ve mümkünse alternatif prosedürler uygulanmalıdır. Örneğin; ameliyatsız tedavi, artrodez, 

femoral osteotomi, pelvik osteotomi, rezeksiyon artroplasti, yarı artroplasti ve diğerleri. 

• Yüksek risk içeren koşullar şunları içerir: osteoporoz, kemik oluşumunu önleyen metabolik 

bozukluklar ve osteomalazi. 

HASTA POPÜLASYONU: Farklı antropometriye sahip hastalarda, kalça eklem protezleri 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. 

 

UYARILAR:  

1. Zimed Medikal implanları 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. EN ISO 21534 Ek-C’ye göre birbiri ile kullanılabilen komponentler; 

• CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4)/ Titanyum Alaşımı (ISO 5832-3) 

• CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4)/ CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4) 

• İmplant Çeliği (ISO 5832-1)/Titanyum Alaşımı (ISO 5832-3) 

• İmplant Çeliği (ISO 5832-1)/İmplant Çeliği (ISO 5832-1) 

Birbiri ile kullanılması uygun olmayan komponentler; 

• İmplant Çeliği (ISO 5832-1)/ CoCrMo Alaşımı (ISO 5832-4) 

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

bertaraf edilmelidir. 

6. 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. 

7. Ürünler tek kullanımlıktır. Kullanılmış ürünü yeniden kullanmayınız. 
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 tarafından hastaya, protezin normal sağlıklı kemiğin yerine geçemeyeceği, 

protezin bazı hareketler veya travma sonucunda kırılabileceği veya zarar görebileceği, 

beklenen kullanım süresinin sınırlı olduğu ve gelecekte değiştirilmesine ihtiyaç olabileceği 

konularında uyarı yapılmalıdır. 

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

hakkında bilgi vermelidir. 

4. 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. 

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

ameliyat tekniğine aşina olmalıdır.  

6. Komponentlerin yanlış seçilmesi veya konumlandırılması, femoral sıkışma ve periartiküler 

kalsifikasyon nedeniyle yetersiz hareket aralığı oluşabilir. 

7. 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. 

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

bariyer bozulmuşsa ürünü Zimed Medikal ‘e geri gönderiniz.  
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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. Boyun uzunluğuna göre shell ve stem pozisyonunun doğru seçilmesi çok önemlidir. Kas 

gevşekliği ve/veya komponentlerin yanlış yerleştirilmesi; implantların, gevşemesine, kısmen 

yerinden çıkmasına, ve/veya kırılmasına neden olabilir. Uzun boyun mesafesi ve içe eğik 

yerleştirme; stem tarafından taşınması gereken gerilimi artıracaktır. Komponentler, cerrahi el 

aletleri ile sıkıca yerine yerleştirilmelidir. 

4. Daha önce implante edilen bir protezin iç gerilimi gözle görülemediğinden dolayı erken 

bükülebilir veya kırılabilir bu nedenle daha önce kullanılmış protezler kesinlikle tekrar 

kullanılmamalıdır. 

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

nedeniyle; femoral veya asetabular perforasyon/ kırık oluşabilir. 

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

veya aşırı kuvvet uygulanan cerrahi el aletleri kırılabilir. Ameliyat öncesi el aletleri aşınma, 

kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Operasyon Sonrası 

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

kadar protezin 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, protezin normal sağlıklı kemiğin yerine geçemeyeceği, protezin 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; kalça 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. Gecikmiş yara iyileşmesi; Protezin çıkarılmasını gerektirebilecek derin yara enfeksiyonu 

(erken veya geç) oluşabilir. Nadir durumlarda, ilgili eklemin artrodezi veya uzvun 

ampütasyonu gerekebilir.  

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

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

5. Uzuvda istenmeyen kısalma veya uzama meydana gelebilir. 

6. Protez komponentlerin yorulma kırılması travma, yorucu aktivite, yanlış hizalama, eksik 

implant yerleşimi, hizmet süresi, fiksasyon kaybı, kaynamama veya aşırı ağırlık sonucu 

oluşabilir 

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

oluşabilir. 

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

olarak trokanterik avulsiyon oluşabilir. 

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

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

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

veya alerjik reaksiyon veya advers yabancı madde reaksiyonu oluşabilir. 

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

doku reaksiyonları olabilir. 

12. Aşırı hareketsiz hastalarda emboli görülebilir. 

 

İMPLANTIN ÇIKARILMASI: İmplantın hastada kalma süresi, hastanın günlük 

hareketlerine bağlı olarak değişebilir. İmplant için ürün ömrü 15 yıl olarak belirlenmiştir. 

İmplantlar uzman hekimlerin kararına göre çıkarılabilir.  

 

STERİLİZASYON:  

İmplantlar steril halde sağlanır. Sterilizasyon metodu paket üzerindeki etiket üzerinde 

belirtilmiştir. Gama ışınıyla steril edilen tüm implantlara minimum 25 kGy ‘lik bir gamma ışını 

uygulanmaktadır. Steril ürünler paket bütünlüğü bozulmadıkça steril kalır. Ürünler steril 

sunulmaktadır. Ürünlerin yeniden steril edilmesi uygun değildir. Sterili bozulmuş ürünleri 

lütfen üreticiye bildiriniz. 

RAF ÖMRÜ:  
Gama sterilizasyonu gerçekleştirilen Kalça Eklem Protezleri 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. 
 
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 

 
 Reçete ile kullanınız 

 
 İmplantlar tek kullanımlıktır 

 
 Yeniden sterilize etmeyiniz 

 

Hasarlı paketi kullanmayınız 

 
 Güneş ışığından uzak tutunuz 

 
  Yağmurdan uzak tutunuz 

                                    
 Kırılabilir dikkatli taşıyınız 

 
 



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

ÜRETİCİ: ZİMED 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 
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 ZİMED MEDİKAL  
 KALÇA EKLEM PROTEZLERİ KULLANIM KILAVUZU 

 Uzman Hekimin İlgisine 
(TR) 

 

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

gereken özel uyarılardır. 


