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TANIM  

Eksternal Fiksatör sistemi fiksatör ve Schanz çivilerinden, rod tutuculardan ve diğer aksesuarlardan 

oluşur. Parçaların farklı stilleri, boyları ve farklı metallerden üretilmiş türleri vardır. Sadece aynı 

malzemeden üretilen parçaları birlikte kullanılır. Bütün implant cihazları tek kullanım için 

tasarlanmıştır. Eksternal Fiksatörler cerrahi belirtilere dayalı farklı vida sabitleme opsiyonları sağlar. 

OTİMED İMPLANT yukarıda adı geçen özellikte malzemelerden üretilen cihazları üretir. 

 

No Ürün Grubu Cihazın Amaçlanan Kullanımı Özellikleri 

1 
El bilek 

Fiksatör 

Distalradius kırıkları yani genel bir değişle el bileği 
kırıklarında kullanılır. Önkol ;radius ve ulna denilen 2 

adet uzun kemikten oluşmuştur. El bileği kırığı 

denildiğinde ilk kastedilen radius kemiğinin alt 

ucundaki kırıktır.Ayrıca kırık oluşması için kadınlarda 
ortalama 195, erkeklerde ise 280 Kg lık kuvvet 

gereklidir. Bu şekil kırıklarda el bilek fiksatör tercih 

edlilir ve tercih edilme nedenlerinden en basit örneği, 
kolay rediksiyon ve enfeksiyon açısından sık tercih 

edilmektedir. Enfeksiyonu olabildiğince minimuma 

indirmektedir. Bu tarz kırık vakalarında el bilek 

fiksatörler tercih edilmektedir. 

HAMMADDE 
GÖVDE:Ti6Al4V Grade5 

GÖVDE: Alüminyum 7075 

SCHANZ VİDASI: Paslanmaz 

Çelik 

KULLANIM YERİ 

RADIUS & ULNA 

SİZE 
GÖVDE: Standart  

SCHANZ VİDASI: Çap 3 ve 4 

lükşanz 

2 
Karbon 

Fiksatör 

Karbon fiksatörler 3 çeşitte sınıflandırılırlar; 6 mm ,9 

mm  ve 12 mm olarak sınıflandırılmıştır.Bu 

sınıflandırılmalar kırık vakalarının anatomik 
bölgelerine göre tercih edilmektedir.Örneğin 6 mm 

karbon fiksatörler el bilek, parmak kırıkları,radius 

kırıklarında ve ulna gibi bölgelerde kullanımı tercih 

edilir. 9 mm karbonlar humerus kırıkları, radius gibi 
kırıklarda kullanılır. 12 mm karbonlar femur ve tibia 

kırıklarında kullanımı tercih edilir. Karbon fiksatörler 

diğer fiksatör gruplarında olduğu gibi C halka ve hibrit 
şeklinde de kullanımları mevcuttur. 

 

HAMMADDE 

GÖVDE:Karbon 

SCHANZ VİDASI: Paslanmaz 
Çelik 316lvm 

KULLANIM YERİ  

Radius -Ulna -Humerus- 

Parmak -FemurTibia 

SİZE  

GÖVDE: 6 - 9 -12 mm 

SCHANZ VİDASI: ÇAP 3 
,4,5,6,7,8, ‘Lik 

3 

Tibia, 

Femurfiksat

ör 

Tibia ve femur kırıkları, osteotomisi, psödoartrozu, 

kaynamaması, yanlış kaynaması ; kalça, diz, ayak 
bileği artrodezi tedavisinde geçici kemik fiksasyonu 

amacı ile kullanılır. Özellikle açık femur ve tibia 

kırıklarında kullanılırlar. Kırık bölgesinde distraksiyon 
ve kompresyon amacı ile kullanılabilir.Bu tip vakalar 

genellikle hastaların iyileşme sürecini minimuma 

indirme için amaçlanır.Tibia , femurfiksatörler 
kullanım amaçlarına uygun şanz vida boyları tercih 

edilmektedir.Tibia , femurfiksatörler de kompresyon 

ve distraksiyon yapılabilir ve yapılan kompresyon ve 

distraksiyonsabitlenebilmektedir.Ayrıca C halka ve 
hibrit modelleri kullanılabilir bu tarz kırıklardan dolayı 

tibia , femurfiksatörleri tercih edilmektedir. 

HAMMADDE 

 
GÖVDE: 

Alüminyum 7075 

Ti6Al4V Grade 5 
 

SCHANZ VİDASI: Paslanmaz 

Çelik 316lvm  

 

KULLANIM 

YERİ:Tibia&Femur 

SİZE  
SCHANZ VİDASI: Çap 

5,6,7,8lik 

4 
Parmak 

Fiksatör 

Metakarp, metatars,falanks kırıkları, kaynamama, 
yanlış kaynama, psödoartroz, osteotomilerinin, geçici 

olarak fiksasyonu, özellikle açık kırıkların fiksasyonu 

ve kırık bölgesinde distraksiyon ve kompresyon 

amacıyla kullanılır. Hibritfiksatör ile çok düzlemli ve 

HAMMADDE 
GÖVDE: Ti6Al4V Grade5 

SCHANZ VİDASI: Alüminyum 

7075 

KULLANIM YERİ 
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daha kuvvetli fiksasyon mümkündür. Parmak fiksatör 

kullanımında uygun boyda ve kalınlıkta şanz vida 
tercihi doğru yapılmalıdır , aksi taktirde kemiğe ve 

kırık hattına geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar 

doğrurabilir .Parmak fiksatörlerde de C halka ve hibrit 

seçenekleri muvcuttur. Hareketli,sabit,uzun ve kısa 
olmak üzere fiksatör gövde çeşitleri bulunmaktadır ve 

kırık durumuna göre tercih edilmektedir. 

PARMAK 

SİZE 
GÖVDE: Hareketli- Sabit (Kısa-

Uzun) 

SCHANZ VİDASI :ÇAP 1,3- 

1,5- 2,0- 2,5 mm 

5 
Pelvis 

Fiksatör 

Pelvisteeksternalfiksatör uygulamanın ciddi 
komplikosyonları yoktur. Literatürde ameliyat sonrası 

bir vaka da ince bağırsak obstrüksiyonu 

bildirilmiştir.En yaygın problem çivi dibi 

enfeksiyonudur , bu durum genelde obez hastalarında 
düşük  oranla görülmüştür.Pelvisfiksatör hareketli 

açılandırabilir bir gövdeye sahiptir. Çivi yani şanz 

vidası hastanın pelvis kemik yapısına uygun 
seçilmelidir ve seçilebilir şanz boyları mevcuttur. 

Pelviseksternalfiksatör redüksiyon için x-ışını geçiren 

ameliyat masası ve skopi cihazı gereklidir. Bu tarz 
kırıklardan dolayı  pelvisfiksatörler tercih 

edilmektedir. 

HAMMADDE 
GÖVDE:Alüminyum 7075 

SCHANZ VİDASI: Paslanmaz 

Çelik 316lvm 

KULLANIM YERİ  
PELVİS 

SİZE  

GÖVDE:Small, Medıum 
SANZ VİDASI: Çap 5,6,7,8 lik  

6 
Trokanterik

Fiksatör 

Trokanterikfiksatörfemur başı kırıklarında 

kullanılır.trokanterikfiksatörler çeşitli modelleri 
mevcuttur. Çivi fiksatörler, sert (rijit) tespit çivileri ile 

kemiğe sıkıca tutunurlar. Basit fiksatörlerde çiviler 

rotlara eklemleşmeden bağlanır. Ancak diğer tip çivi 
fiksatöründe ise çivileri kıskaçlar tutar ve bu şekilde 

çiviler rotlara eklemleşerek bağlanırlar. Halka 

fiksatörler, tam halka veya tam olmayan halkalardan 

oluşan bir çerçevedir. Bağlantı rotlarıyla ekstremiteyi 
kuşatırlar. Halka fiksatörler tespit (transfiksasyon) 

çivileri veya vidaları ile kemiğe asılırlar. 

Eksternalfiksatörler herhangi bir nedenle kırık hattında 
hareketsizliğin sağlanamadığı durumlarda, kemiğin 

rijit tespitini sağlamak amacıyla kullanılabilir. 

GustiloAnderson tip 2 ve tip 3 açık kırıklarda; 

yumuşak doku yaralanmalarının alçı veya traksiyona 
izin vermemesi, internal tespit uygulanması 

durumunda dokularda beslenmenin bozulması, geniş 

bir alana patojen ajanların yayılması ve bu durumda 
enfeksiyon riskinin artması veya ekstremitenin 

kaybedilme riskinin olması durumunda 

eksternalfiksatör kullanılabilir 

 

 

HAMMADDE 

 

GÖVDE:Alüminyum 7075 
 

SCHANZ VİDASI: Paslanmaz 

Çelik 316lvm  

 

 

KULLANIM 

YERİ:Tibia&Femur 
 

 

SİZE  

SCHANZ VİDASI: Çap 
5,6,7,8lik 

7 
Hibrit 

Fiksatör 

Kurulum  kolaylığı sağlayan, eksternal  ve çembersel  
fiksasiyon kombinasyonu olan, harici bir tesbit 

yöntemidir. Osteoporotik kemik ve küçük parçaların 

olduğu eklem çevresi kırıkların mükemmel 
fiksasyonunu sağlar. Stabilizasyonu artırmak için çift 

çember üzerinden çoklu ve değişken K- teli uygulama 

imkanı sağlar. Hibritfiksatördeki, ball-joint ile düz 
pozisyondan değişik açılara kadar her yöne düzeltime 

olanak sağlar. Teleskobik gövde; kırık reduksiyonu ve 

komropresyon / distraksiyon yapma özelliği verir. 

Fiber karbon çember yapı sayesinde kırık 
reduksiyonundaskopi kontrol imkanı sağlar. Diğer 

HAMMADDE 
GÖVDE:Ti6Al4V Grade5 

GÖVDE:Alüminyum 7075 

C HALKA: Alüminyum 7075 
 

KULLANIM YERİ  

Tibia&Femur 
 

SİZE  

GÖVDE: Small,Medıum,Large 

C HALKA:160-240-260 mm 
SCHANZ VİDASI: 5x150-
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geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında hasta için hafif 

ve çok daha rahat kullanım sağlayan bir fiksatördür ve 
bu nedenle tercih edilmektedir. 

 

5x180-6x150-6x180 mm 

8 
Açılı Hibrit 

Fiksatör 

Kurulum  kolaylığı sağlayan, eksternal  ve çembersel  

fiksasiyon kombinasyonu olan, harici bir tesbit 
yöntemidir. Osteoporotik kemik ve küçük parçaların 

olduğu eklem çevresi kırıkların mükemmel 

fiksasyonunu sağlar. Stabilizasyonu artırmak için çift 
çember üzerinden çoklu ve değişken K- teli uygulama 

imkanı sağlar. Teleskobik gövde; kırık reduksiyonu ve 

komropresyon / distraksiyon yapma özelliği verir. 

Fiber karbon çember yapı sayesinde kırık 
reduksiyonundaskopi kontrol imkanı sağlar. Diğer 

geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında hasta için hafif 

ve çok daha rahat kullanım sağlayan bir 
fiksatördür.Özellikle diz, ayak bilek eklemi ve ekleme 

yakın tüm çok parçalı kırıklarda kullanılı. 

Diğer çemberselfiksatorler ile kombine olarak değişik 
diz ve ayak eklem sabitleme de kullanılır. 

Femur ve Tibia uzatma, deformite düzeltme ve kırık 

fiksasyonlarında kullanılır. 

 
 

HAMMADDE 

GÖVDE:Ti6Al4V Grade5 
GÖVDE:Alüminyum 7075 

C HALKA: Alüminyum 7075 

 

KULLANIM YERİ  

Tibia&Femur 

 

SİZE  
GÖVDE: Small,Medıum,Large 

C HALKA:160-240-260 mm 

SCHANZ VİDASI: 5x150-
5x180-6x150-6x180 mm 

 

Uyarı 

1.Bu cihaz boyun vertebra, göğüs vertebra, lumbarvertebra kökünü sabitlemek amacıyla aksesuarı 

olarak kullanılmaz. 

2.Eksternal fiksatörsistemive aksesuarları uzun vade de tüm vücut ağırlığını taşımayı garanti edemez. 

3.Doğru cihaz seçimi hasta için çok önemlidir. Yanlış kullanım veya yanlış yönlendirme bileşenlerin 

gevşemesine eğilmesine, aygıt ya da kemiğin kırılmasına ya da çatlamasına neden olabilir.  

4.Uzun kemik kırıklarının sabitlenmesinde el aleti seçiminde dikkatli olunuz. 

5.En iyi sonucu elde etmek için, EksternalFiksatör bileşenlerini diğer sistemler ile ya da OTİMED 

İMPLANT broşürlerinden başka dokümanlar ile kullanmayınız. 

6.Hasta seçimi ve cerrahi sağduyunu genel ilkeleri için Eksternal Sabitleme talimatlarını uygulayınız. 

Uzun kemiklerin boyu ve şekli implantın dayanımı ve boyu üzerinde kısıtlamaya yol açar. 

7.Farklı üreticileri parçalarını veya benzer olmayan metalleri birlikte kullanmayınız. 

8.Eksternal fiksatör ürünlerinin raf ömrü bulunmamaktadır. 
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Önlemler 

1.İmplant bileşenlerinin dağıtım ve depolaması konusunda dikkatli olunmalıdır. 

2.Cerrahi teknik bilgi istek üzerine mevcuttur. 

3.Şanz vidalarının büyüklüğü ve mukavemeti kullanım için önemlidir. Vidalar hakkında daha fazla bilgi 

almak için cerrahi tekniklere ve ürün kataloğuna bakınız. 

4.Hastaya implantların çıkarılması için ikinci bir prosedürün gerekli olduğu bildirilmelidir. 

5.Hastaya ameliyat sonrası verilecek talimatlar ve uygun hemşire bakımı önemlidir. 

6.Tam iyileşme sonrasında bile, hasta büyük olasılıkla implantın olduğu yerde ve çıkarmaya yakın 

zamanda veya sonrasında boşluklar kemik ile dolduğunda refraktör oluşumuna dikkat edilmelidir. 

7.Hasta desteksiz yürüme ya da yük kaldırma gibi durumlarda dikkatli olmalıdır. 

8.Ameliyat sonrası bakım ve fizik tedavi de tam iyileşme gerçekleşene kadar uygun yükleme 

yapılmalıdır. 

9.Çivi deliklerinde daha büyük basınçların gerçekleştiği durumlarda 5cm içeride bir kırık çizgisi 

oluştuğunda ameliyat sonrası ek önlem alınmalıdır. 

10.Çivi çekişi enfeksiyona neden olabilir. Antiseptik çözeltiler ve steril parçalar ile çivi tarafı dikkatlice 

temizlenmelidir. Doktor İçin Not: Doktor, hasta ve firma arasında ki bilgili bir aracı bile olsa, bu 

doküman da verilen önemli medikal bilgiler hastaya iletilmelidir. Diğer operasyon öncesi, operasyon 

sırası ve operasyon sonrası alınması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır. 

İmplant Seçimi: 

Her hasta için uygun ölçü, şekil ve dizayn da ki implantı seçmek prosedürün başarılı olması için 

önemlidir. Metalik cerrahi implantlar kullanımda tekrarlanan baskı uygular ve gücü kemiğin dizayn 

şekil ve ölçüsüyle sınırlıdır. Hasta seçiminde gerekli özen gösterilmedikçe, implant uygun 

yerleştirilmediği ve implant üzerinde ki baskı en aza indirgemek için önlem alınmadığı takdirde bu tür 

baskılar iyileşme süreci tamamlanmadan önce bükülme ve cihazın gevşemesi, metal yorgunluğu ve 

neticede kırılmalara yol açabilir. Bunlar yaralanmalara veya cihazın erken çıkarılması sonucunu 

doğurabilir. 

Yan Etkiler 

Cihazın bilinen herhangi yan etkisi bulunmamaktadır. 
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Kontrendikasyonlar 

1.Kırsal alanda yaşam. 

2.Kişisel bakımlarını yapamayan hastalar. 

3.Çivi sahasında patolojik cilt problemlerinin olması Hastada kolostomi olması. 

3.Çok ileri derecede osteoporoz. 

4.Hastanın iyileşme sürecinde talimatları uygulama yeteneğini ve / veya istekliliğini sınırlayan 

durumlar. 

5.Yetersiz cilt, kemik veya nörovasküler durum. 

6.Ürünün endikasyonu dışında kullanımı. 

7.Yabancı cisim /materyal hassasiyetine sahip hastalar,postoperatif bakım talimatlarını takip 

edemeyecek hastalar,osteoporoza sahip hastalar. 

8.Fiksatör kullanılan hastada travma bölgesindeki kemik yetersizliği var ise beklenen tedavinin süresi 

uzaması. 

9.Fiksatör kullanılması sonucu nörolojik sorunlar oluşur ise sinir siteminde geçici veya kalıcı hasar 

bırakabilir. 

10.Fiksatör kullanılan bir hastada ileri düzeyde osteoporoz olması kemiğin kaynamamasını veya geç 

kaynamasını sağlar. 

11.Çivi sahasında patolojik cilt problemlerinin olması ciltte enfeksiyondan dolayı kızarıklık, aşırı 

hassasiyet yanma ya da sertlik oluşmasına sebebiyet verir. 

12.Kontrendikasyonlar göreceli veya mutlak olabilir ve cerrahın takdirine bırakılır.  

 

Operasyon Öncesi: 

1.Yanlız endikasyonlarda belirtilen kriterleri taşıyan hastalar için uygundur. 

2.Kontraendikasyonlar da belirtilen koşulları taşıyan veya meyili olan hastalarda implant kullanımından 

kaçınılmalıdır.  

3.İmplant bileşenlerinin taşınması ve depolanmasına özen gösterilmelidir. İmplantlar çizilme ile zarar 

görmemelidir. Özellikle yıpratıcı çevre şartlarına karşı depolanma sırasında implantlar korunmalıdır. 

4.Operasyon sırasında normalde kullanılması beklenen fazla stok var olmalıdır. 

5.Mekanik parçalar var olduğunda cerrahi ekipmanı kullanmadan önce çeşitli bileşenlerine aşina olmalı. 

Bizzat ameliyat başlamadan önce tüm parça ve gerekli araçların mevcut olduğunu doğrulamak için 

cihazı monte etmelidir. Kemik eksternalfiksatörimplantları bileşenleri (açıklamalar kısmında belirtilen) 

Diğer üreticilerin ürettikleri bileşenlerle tamamlanamaz. 

6.Bütün bileşen ve enstürmanlar kullanmadan önce temiz ve steril olmalıdır. Beklenmeyen durumlara 

karşı ek steril bileşenler ulaşılabilir olmalıdır. 
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Ameliyat Esnası: 

1.Sinirlere ve bağlara özellikle dikkat edilmelidir. Sinirde ki hasar nörolojik fonksiyon bozukluklarına 

neden olabilir.  

2.Kırılma kaynama ya da el aletlerinin yanlış kullanımı veya implant bileşenleri hasta ya da ameliyat 

personelinde yaralanmaya sebep olabilir. 

3.Aşırı bükülmüş eksternalfiksatörler tekrar kullanılmamalıdır. İmplantın mukavemetini azaltabilecek 

durumlar ve implantın yüzeyinde çizik veya darbe bulunan implant kullanılmamasına özen 

gösterilmelidir. 

4.Mümkün veya gerekli her durumda ameliyatı kolaylaştıracak görsel bir şema kullanılmamalıdır. 

5.Kemik yapıştırıcı kullanmayın. Çünkü kemik yapıştırıcının aktifliği ve emniyet kabul edilebilir. 

Seviyede değildir. Ve parçaları sökmek daha zordur. Tedavide ortaya çıkan ısının kemik çürümesi ve 

nörolojik sıkıntı çıkarması muhtemeldir. 6.Yumuşak dokuyu dikmeden önce özellikle gevrek yapılı 

çivileri uygulayın. 

 

Ameliyat Sonrası: 

Hasta ile ilgili doktorun ameliyat uyarıları son derece önemlidir. 

1.Cihazın kullanımı ve sınırlamaları hakkında ayrıntılı talimatlar hastaya verilmelidir. Cihazın erken 

gevşemesi ve kırılması aşırı ağırlık taşıması veya kas aktivitesi sonucu oluşabilecek komplikasyonlardır. 

Bülkülme riski ya da gevşeme hasta 

ameliyat sonrası hareket ederse vücut içi bir malzemenin geçici kırılmasından kaynaklanan iyileşme 

süresi uzayabilir. Hasta spinal pozisyondaki ani sarsıntılardan ve düşmelerden korunma konusunda 

uyarılmalıdır. 

2.Başarılı bir cerrahi operasyonda hasta ya da cihaz mekanik titreşimler ya da cihazın gevşemesine 

neden olabilecek şoklardan kaçınılmalıdır. Hasta bu sorumluluklar ve kısıtlama talimatları ve fiziksel 

aktivite snrılamaları hakkında uyarılmalıdır. Özellikle yük kaldırma, eğilme,bükülme ve herhangi bir 

spor aktivitesine katılma konusunda hasta uyarılmalıdır. Hasta kemik greftinin reaksiyon aşamasında 

aspirin gibi antieflamatual içeren ilaçlar storoidler, alkollü içecekler, nikotin içeren ürünler ya da sigara 

içmemesi hakkında uyarılmalıdır. 

3.Hasta eğilme bükülme kısıtlaması hakkında ya da eklemin hareket ettirmesi ve vücut hareketlerinin 

daki, kısıtlamalarını telafi etmesi konusunda uyarılmalıdır. 

4.Hareketsiz kalma konusunda yapılan hatalar, implantta ki basıncın artmasına ve tekrar etmesine yol 

açar. Mekanizmanın yorulma direncinden kaynaklanan basınçlar, cihazın kırılmasına gevşemesine 

bükülmesine yol açar. Kemik formu 
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sabitlenene kadar spinal bölgelerdeki hareketlilik ve radyolojik cihazlara maruz kalmamak önemlidir. 

Eğer kaynamama devam ederse veya bileşenlerden biri gevşerse ya da kırılırsa derhal cihaz revize 

edilmeli veya çıkarılmalıdır. Hasta uyarılmalı ya da kaynama gerçekleşinceye kadar sorumluluğu 

üstlenmelidir. 

5.Önlem olarak hastaya başka bir cerrahi operasyondan önce(diş implantı gibi)büyük risk taşıyan 

hastalar prolaktik antibiyotik almamalıdır. 

6.Cihazlar normal iyileşme sürecinde ameliyat yerini stabilize etmek için tasarlanmıştır. Kemik 

kaynaştıktan sonra bu cihazlar fonksiyonel amaca hizmet ettiklerinden kaldırılabilir. İmplant hasta 

ve/veya cerrah kaynaklı çıkarılırken bir çok hastada aşağıdaki komplikasyonlar görülebilir. 

(1) Korozyon, bölgesel doku reaksiyonu ya da ağrı, 

(2)Yaralanma ile sonuçlanan implant pozisyonunda değişiklik  

(3)Ameliyat sonrası tekrar yaralanma riski 

(4)Bükülme, zor veya uygun olmayan sökmeden kaynaklanan kırılma vekayıplar, 

(5)Ağrı ya da yapıdan kaynaklanan anormal riskler , 

(6)Muhtemel enfeksiyon riski, 

(7)Basınçtan kaynaklanan kemik kaybnı, 

(8)Parsinogenez gibi uzun süreli etki beklenmeyen ve/veya bilinmeyen durum 

7.Alınan cihazlar herhangi başka bir operasyonda tekrar kullanılması uygun değildir. Tüm 

eksternalfiksatör bileşenleri bunların dışında herhangi bir durumda tekrar kullanılabilir. 

8-Fiksatör kullanılan hastada travma bölgesindeki kemik yetersizliği var ise beklenen tedavinin süresi 

uzayabilir. 

9-Fiksatör kullanılması sonucu nörolojik sorunlar oluşur ise sinir siteminde geçici veya kalıcı hasar 

bırakabilir. 

10-Fiksatör kullanılan bir hastada ileri düzeyde osteoporoz olması kemiğin kaynamamasını veya geç 

kaynamasını sağlar. 

11-Çivi sahasında patolojik cilt problemlerinin olması ciltte enfeksiyondan dolayı kızarıklık, aşırı 

hassasiyet yanma ya da sertlik oluşmasına sebebiyet verir. 

 

Cihaz Etki Süresi 

İmplantın hastada kalma süresi minimum 6 hafta, zor durumlarda 1 yıl ve daha fazla olmak üzere 

doktorun kararına göre çıkarılmalıdır. 
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Depolama Gereksinimleri 

İmplantlar depoda saklama koşullarına uygun ortamda tutulmalı ve çizilmelere karşı korunmalıdır.  

Depoda tüm ürünler raf sistemindeki özelliklerine göre tutulur.  

Depolama sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında, nem % 10 -% 60 arasında olmalıdır.  

Her pakette ürün bilgisi ve boyutları yazılı olmalıdır.  

Kullanmadan önce delikleri ve açılarını kontrol edin. Asla hastadan çıkarılmış hasarlı implantları veya 

implantları kullanmayın.  

Nakliye sırasında veya fabrikada hasar görmüş ürünleri kullanmayın.  

İmplantları depoya yerleştirmeden önce, hasarları kontrol etmeli ve kontamine olmuş ve hasarlı ve 

kontamine olmuş implantların kullanılmaması sağlanmalıdır.  

Travma Çözümleri teknik çizimlerine göre uygun değilse (Boyutlar, şekilleri, delikleri ve standartlara 

göre hazırlanmış ve dikkate alınan standart boyutlar gibi) doğrudan elden çıkartılır.  

Temizlik ve Dekontaminasyon: 

Tüm implant ve malzemeler ilk steril cerrahi alanına sokulmadan önce kurulmuş hastane yöntemleri 

kullanılarak temizlenmelidir. Ayrıca daha önce steril alana alınmış tüm cihaz ve implantlar 

yerleştirilmeden önce yeniden kurulmuş hastane yöntemi kullanılarak sterile edilmelidir. 

Temizlik ve dekontaminasyon işlemi nötr temizleyiciler ile temizleme ve durulama işlemlerini kapsar. 

NOT: Kostik soda formalinglutal aldehit içeren bazı temizlik çözeltileri cihazlara zarar verebilir bu 

çözümler kullanılmamalıdır. 

Sterilizasyon: 

OTİMED İMPLANT eksternalfiksatörkomponentleripiyasaya non-steril olarak arz edilir. 

Sterilizasyondan önce bütün ürünler hastane koşullarında buharla sterilizasyonunda steril edilir.Buharlı 

sterilizasyonda tavsiye edilen 3 aşama vardır. 

 

MANYETİK REZONANS (MR) İLE İLGİLİ BEYAN 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Güvenlik bilgisi 

Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) yaygın olarak kabul edilen ve yaygın olarak kullanılan bir tanı 

amaçlı tıbbi prosedürdür. Ortopedik implant cihazı olan bir kişide MRI yapmak genellikle güvenlidir. 

MR ortamında pasif implantların (güç kaynağı olmadan işlevlerini yerine getiren tıbbi cihazlar) 

güvenliğini etkileyen ana konular, manyetik olarak indüklenen yer değiştirme kuvvet i ve tork ve radyo 

frekansı (RF) kaynaklı ısıtmayı (1) içerir. MR statik alanı, ferromanyetik malzemeler üzerinde yer 

değiştirme kuvvetlerini ve momentleri indükler. Bununla birlikte, bazı geometrilerin hem 
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ferromanyetik hem de ferromanyetik olmayan metalik cihazları, RF alanıyla etkileşimlerden 

kaynaklanan ısınmayı yaşayabilir. İkincil kaygı, görüntü kalitesini bozabilecek görüntü artefaktlarının 

olasılığıdır. 

İmplantın Hareketi etmesi 

Otimed  İmplant metalik implantları, aşağıdaki ferromanyetik olmayan malzemelerden biri veya daha 

fazlası kullanılarak üretilir: Ti-6Al-4V alaşımı, 316 lvm paslanmaz çelik alaşımı gibi. Her metalik 

malzeme, 1.5 Tesla ve 3.0 Tesla ortamlarında küçük ama ölçülebilir bir manyetik çekim gösterse de, 

bir cihaza uygulanan maksimum manyetik kuvvet, yerçekimi nedeniyle cihaza uygulanan kuvvetin% 

25'inden azdır. Metalik malzemelerin hiçbiri 1.5 Tesla ve 3.0 Tesla MR ortamlarında herhangi bir tork 

hareketi göstermemiştir. Bu nedenle, 1.5 Tesla ve 3.0 Tesla MR ortamlarında cihazların hareketi veya 

sapması beklenmemektedir (1). 

İmplant Isıtma 

RF kaynaklı ısıtma ile ilgili olarak, son yayınlardan birinde “bugüne kadar“ pasif ”bir metalik implant 

veya cihazda gelişen aşırı ısı nedeniyle ciddi bir şekilde yaralandığına dair bir rapor bulunamamıştır. 

Bununla birlikte, uzun bir şekle sahip implantlar veya belirli bir çapta iletken bir halka 

oluşturanimplantlar için ısıtma potansiyel olarak bir sorundur ”(1). Bu nedenle implantı olan herhangi 

bir hasta, hem manyetik alana yaklaşırken hem de muayene sırasında dikkatle izlenmelidir. Rahatsızlık 

olursa, MR maruziyeti kesilmelidir. Kumar “implantların en kötü senaryo görüntüleme dizileri ile 

ısıtılması önemsiz” şeklinde çalışmasında bilgi vermektedir (4). 

Hastalar, birkaç farklı üretici ve kuşak MRI sistemi bulunduğunu ve belirli bir MR sistemine sahip 

implant ve cihazların güvenliği ile ilgili herhangi bir iddiada bulunamayacağına dikkat etmelidir. 

Ferromanyetik olmayan (örneğin titanyum), aktif olmayan / pasif implantı bir endikasyon nedeniyle 

(örneğin eklem yerinden çıkığı sebebiyle) kullanan bir birey, implantasyondan hemen sonra (3,4) MR 

Kontrollü Alanın içine girebilir. 

Atıflar 

(1) http://www.mrisafety.com/safety_article.asp?subject=49#Zoua Y, Evaluation of MR 

issuesforthelateststandardbrands of orthopedic metal implants: Platesandscrews, EuropeanJournal of 

Radiology 84, 450–457, 2015 

(2) Kumar R., Safety of orthopedicimplants in magneticresonanceimaging: An 

experimentalverification. Journal of OrthopaedicResearch 24 (9), 1799–1802, 2006 

(3) Levine GN, Safety of magneticresonanceimaging in patientswithcardiovasculardevices: an 

AmericanHeartAssociationscientificstatementfromtheCommittee on 

DiagnosticandinterventionalCardiacCatheterization, Council on ClinicalCardiology, andtheCouncil on 

CardiovascularRadiologyandintervention: endorsedbytheAmericanCollege of Cardiology Foundation, 

the North AmericanSocietyforCardiacimaging, andtheSocietyforCardiovascularMagneticResonance. 

Circulation 2007; 116:2878-2891 

(4) Zikria JF., MRi of PatientsWithCardiacPacemakers: A Review of theMedicalLiterature. 

AmericanJournal of Roentgenology 196 (2) 390-401 2011 
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Ürün Şikâyetleri: 

Herhangi bir şikâyet ve memnuniyetsizlik; ürün kalitesi, dayanaklık, güvenilirlik, etkinlik performans 

yaşandığında OTİMED İMPLANT ‘a bildirilmelidir. Ayrıca implantın dış fiksatör bileşenlerinden herhangi 

birinin arızalanması durumundadistribütörebildirilmelidir. Eğer herhangi bir OTİMED İMPLANT ürünü 

hastada ciddi ölümyada yaralanmaya neden olabileceği durumlarda telefon, faks ya da yazılı yazışma 

ile derhal bildirilmelidir. Şikayette dosyalama yaparken bileşenlerin adını parça numarasını lot 

numarasını adınızı adresinizi ve distribütörün yazılı talebi olup olmadığını belirtiniz. 

Şikâyetekbilgiveyadahafazlayönlendirme içinaşağıdayeralanwebadresinebakınız. 

 

Ürün Referans Kodu 

 

Tek Kullanımlıktır 

 
Üretim Tarihi 

 

Uyarılara Dikkat Ediniz 

 

MR Güvenli 

 

Kuru Yerde Muhafaza Ediniz 

 

Lot Numarası 

 

Steril Değildir. 

 

Kullanım Kılavuzunu 

Okuyunuz 
 

Onaylanmış Kuruluş No 

 

%10-%60 RH 

Nem Koşullarında 

Muhafaza Ediniz. 

  

5°C İle 40°C Sıcaklık 

Koşullarında Muhafaza 

Ediniz. 

 

Güneş Işığından Uzak 

Tut ! 

 

Otimed İmplant Endüstri Sağlık 

İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Adres: Göztepe Mah. Akgeyik 

Cad. No:2/5  

Battalgazi MALATYA 

Tel:(0422) 311 44 01 

Faks :(0422) 311 44 05 

 


