
             

   DİZ PROTEZİ KULLANIM KILAVUZU 

 

 

Kullanıma İlişkin Talimatlar 

OTİMED İMPLANT tarafından piyasaya sürülen Otimed marka Diz Protezi kullanılmadan önce aşağıda bahsedilen tavsiye, öneri 

ve talimatlarla birlikte ürüne ait belirli bilgiler (ürünle ilgili teknik açıklamalar, cerrahi tekniğe ilişkin bilgiler) ürünü kullanacak 

hekim tarafından dikkatlice incelenmelidir. 

1)  Güvenlik Talimatları 
1.1 Genel Talimatlar 
Otimed ürünleri yalnızca ekleme aygıtının replasmanına ait olası sorunları bilen ve ürüne özgü operasyon tekniklerine hakim 
bir hekim tarafından implante edilmelidir. İmplantlar orjinal paket içerisinde muhafaza edilmeli, açılmamalı ve hasar 
görmemelidir. İmplantasyondan önce ürünlerin herhangi bir hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Steril implantlar 
paketinden çıkarılmadan önce ürünün steril özelliğini bozabilecek herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol etmek için 
koruyucu ambalajın dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Ürünün steril özelliğini koruyabilmesi için son kullanma tarihine 
dikkat edilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş implantlar üreticiye iade edilmelidir.  
İmplant, paketinden çıkarılırken asepsi kurallarına uyulmalıdır. 
Endikasyon talimatlarına uygun olmayan kullanım, hatalı bir operasyon tekniği, uygun olmayan malzeme veya tedavi yöntemi 
seçimi, yanlış cerrahi malzeme kullanımı ve asepsi hatası gibi durumlardan kaynaklanan komplikasyon ve yan etkilerden hekim 
sorumludur, üretici asla sorumlu tutulamaz. Kullanıma ilişkin talimatlara uyulmaması durumunda üretici hiçbir sorumluluk 
kabul etmez. 
Önemli Talimatlar 

 Sisteme ait komponentler protez ve protez parçalarıdır. Bunlar yalnızca aynı sisteme ait orijinal parçalarla kombine 
edilebilir ve yalnızca aynı sisteme ait orijinal cerrahi malzemelerle implante edilebilir. 

 Otimed markasına ait Diz protezi ve protez parçaları farklı üretici firmalara ait parçalarla hiçbir şekilde kombine 
edilmemeli ve farklı üretici firmalara ait cerrahi malzemelerle kullanılmamalıdır. Üçüncü şahıslar tarafından satın alınan 
veya kullanılan cerrahi malzemeler için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.Dizaynında ve cerrahi yöntemlerinde özel olarak 
belirtilmediği takdirde protezler hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Tereddüt edilirse üreticiden yazılı olarak bilgi 
alınmalıdır. 

 Genel endoprostetik riskler; kullanılan implant malzemelerine karşı alerji, malzemenin aşınması, gevşemesi, yanlış 
konumlandırılması, yerinden çıkması, yıpranması, bozulması, implant veya implant parçasının kırılmasıdır. 

 İmplantların farklı bir amaç için kullanılması yasaktır.Her türlü ek talimat (paket üzerindeki talimat etiketleri gibi) takip 
edilmelidir. 

Diz Protezlerinin Kemik Çimentosu İle Kullanımı 
 

ÜRÜN ADI KULLANIMI 

FEMORAL COMPONENT ÇİMENTOLU 

TIBIAL COMPONENT ÇİMENTOLU 

TIBIAL INSERT ÇİMENTOSUZ 

PATELLAR COMPONENT ÇİMENTOLU 

FEMORAL VE TİBİAL STEM UZATMA  ÇİMENTOSUZ 

ADAPTER ÇİMENTOSUZ 

WEDGE ÇİMENTOLU 

CONNECTOR ÇİMENTOSUZ 

 

Diz Protezi Bileşenlerinin Uyumu 

Femoral Komponent 6 farklı size mevcuttur. Anatomiktir. 2 farklı ürün tipi bulunur. 

Tibial Komponent 6 farklı size mevcuttur. 4 farklı anatomik 4 farklı da nonanatomik tipi bulunur. 

Tibial İnsert 9 farklı size mevcuttur. 4 farklı ürün tipi bulunur. 

Femoral ve Tibial 

Stem Uzatma 

5 farklı size mevcuttur. Her size kendi içerisinde 4 farklı size 
ayrılmaktadır. (12, 14, 16,18, 20 ) x (40, 80, 120, 160) 

Adapter 
Femoral,  tibial ve ofset adapter olmak üzere 3 tipi bulunur.  4 farklı size 

mevcuttur. (0, 2, 4, 6) 

Wedge 

Femoral ve tibial wedge olmak üzere iki farklı ürün tipi mevcuttur. Her tip için 

toplam 6 size ve her size için 5 mm ve 10 mm olmak üzere toplamda 12 farklı 

boyutu mevcuttur. 

Connector 
 Çap 26 x30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180 mm olmak üzere sizeleri 

mevcuttur.  

 

Not: Patellar Component hastanın kemik yapısına göre herhangi bir size’ da kullanılır. Bunun yanı sıra Otimed diz protezi 

bileşenleri başka markaların bileşenleri ile uyumlu değildir. 

 Uyarılar 

 Daha önceden kullanılmış, başka bir hastanın vücut sıvısı yada dokusuyla temas etmiş protez veya protez parçası asla 
tekrar kullanılmamalıdır. 

 Kullanılmış, hasar görmüş veya değiştirilmiş protez ya da protez parçaları hiçbir şekilde tekrar kullanılmamalıdır. 

 Aşırı yüklemeye maruz kalması, hasar görmesi, hatalı implante edilmesi veya yanlış kullanılması durumunda protez veya 
protez parçaları kırılabilir, yerinden çıkabilir, aşırı yıpranabilir veya işlevini kaybedebilir. 

 Redüksiyon öncesinde kombine edilmiş protez veya protez parçaları iyice temiz olmalıdır, çünkü yabancı partiküllerin, 
kemik kalıntılarının, çimento tortularının neden olduğu kontaminasyon protez veya protez parçalarının aşınmasına, 
işlevini yitirmesine ya da kırılmasına neden olabilir. 

 Diz protezleri amaçlanan kullanımı dışında kullanılması uygun değildir. 
 Diz protezleri hasta kilosuna bağlı olarak performans değişikliği gösterir. Çok kilolu hastalarda ürün 

performansında düşüş gözlenebilir. 
 Diz protezleri ve revizyon diz protezlerinin MR uyumluluğu bilinmemektedir. 
 Diz protezleri ve revizyon diz protezlerinin hamilelerde kullanılmaz ama emziren annelerde kullanılabilir.  

 Operasyon öncesi yanlış planlama yapılması olumsuz sonuçlar doğurabilir.(Hatalı konumlandırma, yanlış 
protez ve protez boyu seçimi gibi) 

 Diz protezlerinin raf ömrü üretim tarihlerinden itibaren 5 yıldır. 

 Diz protezlerini 55 yaş ve üstü hastalarda kullanılması uygun görülür. 

 Revizyon diz protezleri uygulanmadan önce hastadan bir önceki mevcut protez kemiğe zarar vermeyecek 
şekilde çıkarılmalıdır. 

 Revizyon diz protezi uygulanan bölgelerde bir önceki protezden dolayı  az kemik olduğundan uygulama 
sırasında tibiadaki oyma işlemi çok fazla yapılırsa tibia kemiği kırılmasına neden olabilir. 

 Revizyon ürünleri hastaya uygulanmadan önce kemikte meydana gelen tüm hasarlar yontulmalıdır. 
İmplantasyon işlemi ürüne uygun enstrüman set ile yapılmalıdır. Farklı bir enstrüman set kullanılmamalıdır. 

1.2 Temizlik ve Sterilizasyon 

Ürünler ışınlama ile steril olarak kullanıma sunulmaktadır. Yırtık, delik ve hasar görmüş ambalaj sterilitenin bozulduğunu 

gösterir. Bu nedenle yırtık, delik ve hasar görmüş ambalajlı ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

1.3Ürünün Yeniden Sterilize Edilmesi 
Ürünler ışınlama ile steril olarak satışa sunulmaktadır. Ürünler yeniden steril edilmemelidir. 
Önemli Talimatlar 

 Otimed ürününün kullanıcı tarafından sterilize edilmesi ya da yeniden strerilize edilmesi halinde bu durum hastaya ilişkin 
belgelerde belirtilmelidir.(Yani operasyon raporunda). 

 Temizlik ve sterilizasyon prosedürlerinin geçerliliğiyle özellikle de doğru yerleştirmeyle ilgili teçhizat düzenli olarak 
kontrol edilmelidir. 

 İmplantasyon esnasında asepsi kurallarına uyulmalıdır. 

 Polietilen malzemesinden imal edilmiş olan protez ve protez parçalarının yeniden sterilize edilmesi mümkün değildir. 
1.4 Operasyon Öncesi Planlama 

Operasyona ilişkin planlama röntgen bulguları doğrultusunda yapılmalıdır. Röntgen resimleri uygun implant çeşidinin, 

boyunun ve olası kombinasyonlarının seçimine ait önemli bilgilerin elde edilmesine olanak sağlar. Farklı bir boy veya 

implantın kullanımının gerekli olabileceği durumlar söz konusu olduğundan dolayı operasyon gereken her çeşit implant ve 

implant parçası kombinasyonları ve implantasyonları için gereken cerrahi malzemeler üretici tarafından önerilmelidir. 

Operasyon öncesinde hastanın implant malzemesine karşı alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceği de saptanmalıdır. 

1.5 Endikasyon ve Kontrendikasyonlara Ait Genel Bilgiler 

 

 Ancak diğer tüm tedavi olanaklarının dikkatlice incelenmesi ve uygun olmadıkları sonucuna varılması  

 durumunda protez uygulaması düşünülmelidir. 

 Protez başarılı bir şekilde implante edilmiş dahi olsa doğal, sağlıklı bir eklem kalitesinde değildir. Ancak  

 protez uygulaması hasta için oldukça faydalı bir replasman olabilmektedir, çünkü bu yöntem sayesinde acı  

 hissedilmeyebilir, hareketlilik ve taşıma kapasitesi başarıyla gerçekleştirilebilir.  

 

 Her türlü yapay ekleme aygıtının eskimesi ve yıpranmaya maruz kalması kaçınılmazdır. Başlangıçta 
sabit bir şekilde implante edilen yapay ekleme aygıtı zamanla bu özelliğini yitirebilir veya işlevini 
kaybedebilir. Eskime, yıpranma ve gevşeme sonucunda yeni bir operasyon gerekebilir. 

 İmplantın uygulandığı bölgede enfeksiyon oluşumu hasta için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır, çünkü 

bu durumda implantın çıkarılması gerekmektedir. 

1.6 Endikasyonlar 

 Romatoid artrit , osteoartrit, Post-travmatik artrit,Nonseptik artroplatiler ,Patellofemoral 

osteoartrittotal diz protezi vakalarında endikasyonlar arasında yer almaktadır. 

1.7 Kontrendikasyonlar 

 Geçirilmiş enfeksiyon veya aktif enfeksiyon,Artrodez,Ekstansör mekanizma disfonksiyonu 

 Ekstremite rahatsızlıklarına yol açabilecek müsküler, nöral ve vasküler rahatsızlıklar. 

 Kas güçlüğüne bağlı gelişen genu rekurvatum ,Genel sağlık durumunun kötü olması 

 Şişmanlık, nöropatik eklem, osteoporoz, psöriatik artrit , periferik dolaşım bozukluğu,hasta uyumsuzluğu 

 İmplantın işlevini ve başarı elde edilmesini riske edebilecek tüm koşullar. 

1.8 Operasyonun Başarısını Riske Edebilecek Durumlar 

 İmplant malzemesine özellikle de metale karşı alerji, 

 Aşırı kilo. 

 Lokal kemik tümörü 

 Sistemik ve metabolik rahatsızlıklar. 

 Dengesiz beslenme, aşırı ilaç kullanımı, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı. 

 İmplantın şiddetli bir şekilde sarsılmasına neden olabilecek veya aşırı yüklemeye maruz bırakacak fiziksel 

aktiviteler(ağır fiziksel aktiviteler, spor aktiviteleri, maraton koşuları, yokuş aşağı kaymak, atlamak, takım 

sporları gibi) 

 Doktorun talimatlarını anlama kapasitesi bulunmayan ve bu talimatlara uymayan hastalar. 

1.9 Muhtemel Olumsuz Etkiler 

İmplantasyon sonrasında sıklıkla karşılaşılan olumsuz sonuçlar aşağıda listelenmiştir: 

 Aşırı yükleme ve baskının uygulanması, hasarlı ya da hatalı implantasyon sonucunda protez veya protez 

parçalarının kırılması veya gevşemesi. 

 Yükleme transferinin şeklinin değişmesi, kemik tabakasının aşınması veya kırılması ve/veya implant 

üzerindeki dokuya reaksiyon sonucunda implantın gevşemesi. 

 Erken ya da geç enfeksiyon. 

 İmplantın kısmen veya tamamen yerinden çıkması, yetersiz hareketlilik kapasitesi, implantın gereken 

süreden daha kısa süre içerisinde konumlandırılmasından dolayı extremitenin istenenden uzun veya kısa 

olması. 

 Kemiğin bir bölgesine veya zayıf bölgesine aşırı yükleme yapılması sonucunda kırılması. 

 Basınç ya da hematom sonucu geçici veya kalıcı sinirsel lezyon.Yara hematomu ve geç yara iyileşmesi. 

 Venöz tromboz, pulmoner embolizm, kardiyak arest gibi kardiyovasküler rahatsızlıklar. 

 Hareket kısıtlaması. 

1.10 Hastaya Yönelik Bilgiler 

Endoprotez implantasyonunun olası risk ve etkileri doktor tarafından hastaya açıklanmalıdır. Hasta ayrıca 

olası etkileri azaltabilmek için ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. İmplantların 

bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans sonuçlarını etkileyebileceği de hastaya bildirilmelidir. 

2) İmplant Malzemeleri 

Otimed endoprotezleri aşağıda belirtilen malzemelerden üretilmiştir. 

 CoCrMo  Alaşımı (ISO 5832/4) 

 Ti6Al4V Grade 5 alaşımı(ISO 5832/3) 

 Polietilen UHMWPE (ISO 5834) 

3) Protezlerin Saklanması ve Kullanımı 

 Protezler aşırı bir hassasiyete sahiptirler ve çok çabuk hasar görebilirler. Yüzeyde meydana gelebilecek 
çok küçük bir çizik ya da hafif bir darbe aşınmaya ve komplikasyonların artmasına neden olur. Bu 
nedenle aşırı hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

 Cerrahi tekniklere ait açıklamalarda özellikle öngörülmediği sürece protez yüzeyi metal ya da diğer sert 
metallerle temas ettirilmemelidir. 

 Protezler açılmadan kendi orijinal ambalajında saklanmalıdır. 

 Koruyucu başlık ve diğer koruyucu aygıtlar kullanım esnasından önce çıkarılmamalıdır. 

 Cerrahi malzemeler yüksek oranda yıpratıcı etkilere maruz kaldığından dolayı dayanıksız tüketim malları 
olarak kabul edilmektedir. Kullanmadan önce işlevini yerine getirip getiremeyeceği kontrol edilmeli, 
gerekirse üreticiye iade edilmelidir. 

4)Semboller 

 

 

Ürün Referans kodu 

 

Uyarılara dikkat ediniz 

 

Son kullanım Tarihi 

 

Kuru yerde muhafaza ediniz 

 

Üretim Tarihi 

 

Işınlama ile steril edilmiştir. 

 

Lot Numarası 

 

 
Onaylanmış kuruluş no 
 

 

Yırtık Delik Paketleri 
Kullanmayınız 

 

Tekrar steril etmeyiniz 

 

Kullanım kılavuzunu 
okuyunuz 

 

18-25 °C sıcaklık koşularında 
muhafaza ediniz. 

 

Tek kullanımlıktır 

 

Adres : Göztepe Mah. Akgeyik 
Cad. No:2/5 Battalgazi MALATYA 
Tel: (0422) 311 44  01     
Faks : (0422) 311 44 05 
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KNEE PROSTHESIS MANUAL GUIDE 

 

 

Instructions for Use 
 
Before using the Otimed brand Knee Prosthesis, which is put on the market by OTIMED IMPLANT, the following 
recommendations, recommendations and instructions as well as certain information about the product (technical explanations 
about the product, information on surgical technique) should be carefully examined by the physician who will use the product. 
 
1) Safety Instructions 
 
1.1 General Instructions 
 
Otimed products should only be implanted by a physician familiar with the potential problems of replacement device 
replacement and familiar with product-specific operating techniques. Implants should be kept in their original packaging and 
should not be opened or damaged. Before implantation, the products should be checked for any damage. Before removing the 
sterile implants from the package, the protective packaging should be carefully examined to check whether there is any damage 
that may impair the sterility of the product. In order for the product to maintain its sterile feature, the expiry date should be 
observed. Expired implants should be returned to the manufacturer. 
Asepsis rules must be followed when removing the implant from its package. 
Physician is responsible for complications and side effects arising from conditions such as improper use, incorrect operation 
technique, inappropriate material or treatment method selection, incorrect surgical material use and asepsis error, and the 
manufacturer cannot be held responsible. The manufacturer accepts no responsibility in case of non-compliance with the 
instructions for use. 
Important Instructions 
• The components of the system are prosthesis and prosthetic parts. They can only be combined with original parts from the 
same system and can only be implanted with original surgical materials from the same system. 
• Knee prosthesis and prosthesis parts of Otimed brand should not be combined with parts of different manufacturers and should 
not be used with surgical materials belonging to different manufacturers. No responsibility is accepted for surgical materials 
purchased or used by third parties. Prostheses should not be changed in any way unless specifically stated in their design and 
surgical methods. If in doubt, information should be obtained in writing from the manufacturer. 
• General endoprosthetic risks; Allergy to the implant materials used is the wear of the material, loosening, incorrect positioning, 
dislocation, wear, deterioration, breakage of the implant or implant part. 
• The use of implants for any other purpose is prohibited. Any additional instructions (such as instruction labels on the package) 
must be followed. 
 
Use of Knee Prosthesis with Bone Cement 
 

PRODUCT NAME USE OF 

FEMORAL COMPONENT CEMENTED 

TIBIAL COMPONENT CEMENTED 

TIBIAL INSERT CEMENTLESS 

PATELLAR COMPONENT CEMENTED 

FEMORAL AND TIBIAL STEM               

EXTENSION 
CEMENTLESS 

ADAPTER CEMENTLESS 

WEDGE CEMENTED 

CONNECTOR CEMENTLESS 

Compatibility of Knee Replacement Components 

Femoral Component 
6 different sizes are available. It is anatomical. There are 2 different product 
types. 

Tibial Component 
6 different sizes are available. There are 4 different anatomical and 4 different 
nonanatomical types. 

Tibial Insert 
9 different sizes are available. There are 4 different product types. 

FEMORAL AND 

TIBIAL STEM 

EXTENSION 

5 different sizes are available. Each of you is divided into 4 different you in 
itself. (12, 14, 16,18, 20 ) x (40, 80, 120, 160) 

Adapter 
There are 3 types: femoral, tibial and offset adapters. 4 different sizes are 
available. (0, 2, 4, 6) 

Wedge 

There are two different product types, femoral and tibial wedge. There are 12 
different sizes in total, 6 sizes for each type and 5 mm and 10 mm for each size. 

Connector 
  Diameter 26 x30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180 mm sizes are available. 

 

Note: Patellar Component can be used in any size according to the patient's bone structure. In addition, Otimed knee 

replacement components are not compatible with components from other brands. 

 Warnings 

 A previously used prosthesis or prosthetic part that has come into contact with another patient's body fluid or tissue should 
never be reused. 

 • Used, damaged or replaced prosthesis or prosthetic parts should never be reused. 

 • The prosthesis or parts of the prosthesis may break, become dislodged, wear excessively or lose their function if 
subjected to overload, damaged, improperly implanted or misused. 

 • Before reduction, the combined prosthesis or prosthetic parts must be thoroughly clean, because contamination by 
foreign particles, bone residues, cement deposits can cause wear, dysfunction or breakage of the prosthesis or prosthetic 
parts. 

 • Knee prostheses are not suitable for use other than their intended use. 

 • Knee prostheses show performance changes depending on the patient's weight. A decrease in product performance may 
be observed in overweight patients. 

 • The MR compatibility of knee prostheses and revision knee prostheses is unknown. 

 • Knee prostheses and revision knee prostheses are not used in pregnant women, but can be used in nursing mothers. 

 • Incorrect planning before the operation may cause negative consequences (such as incorrect positioning, wrong 
prosthesis and prosthesis size selection). 

 • The shelf life of knee prostheses is 5 years from the date of manufacture. 

 • It is considered appropriate to use knee prostheses in patients aged 55 and over. 

 • Before the revision knee prostheses are applied, the previous prosthesis should be removed from the patient in a way 
that does not damage the bone. 

 • Since there is less bone in the areas where the revision knee prosthesis is applied, due to the previous prosthesis, if the 
tibia carving is done too much during the application, it may cause the tibia bone to break. 

 • All damage to the bone should be chipped before the revision products are applied to the patient. The implantation 
process should be done with an instrument set suitable for the product. A different instrument set should not be used. 
1.2 Cleaning and Sterilization 

 The products are offered for use as sterile by irradiation. Torn, punctured and damaged packaging indicates impaired 
sterility. For this reason, torn, punctured and damaged packaged products should never be used. 
1.3 Re-sterilizing the Product 

 The products are offered for sale as sterile by irradiation. Products should not be resterilized. 

 Important Instructions 

 • If the Otimed product is sterilized or re-sterilized by the user, this should be stated in the patient's documents (ie in the 
operation report). 

 • Equipment related to the validity of cleaning and sterilization procedures, especially correct placement, should be 
checked regularly.İmplantasyon esnasında asepsi kurallarına uyulmalıdır. 

 Polietilen malzemesinden imal edilmiş olan protez ve protez parçalarının yeniden sterilize edilmesi mümkün değildir. 
 

1.4 4 Pre-Operational Planning 

 

Planning for the operation should be done in line with the X-ray findings. X-ray images provide important information 

regarding the selection of the appropriate implant type, size and possible combinations. Since there are situations 

where the use of a different size or implant may be necessary, the surgical materials required for all kinds of implant 

and implant part combinations and implantations that require operation should be recommended by the manufacturer. 

Before the operation, it should also be determined whether the patient will have an allergic reaction to the implant 

material. 

 

1.5 General Information on Indications and Contraindications 

 

• However, all other treatment options are carefully examined and concluded that they are not suitable. 

• In the case of prosthesis application should be considered. 

• Even if the prosthesis has been successfully implanted, it is not of a natural, healthy joint quality. However 

• prosthesis application can be a very useful replacement for the patient, because with this method, pain relief can be 

achieved. 

• may not be felt, mobility and carrying capacity can be achieved successfully. 

 

• It is inevitable that any artificial attachment device will be subject to aging and wear. The artificial insertion device, 

which is initially permanently implanted, may lose this feature or lose its function over time. A new operation may be 

required as a result of wear, tear and loosening. 

• Infection in the area where the implant is applied has negative consequences for the patient, because in this case, the 

implant must be removed. 

 

1.6 Indications 

• Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, Post-traumatic arthritis, Nonseptic arthroplasty, Patellofemoral osteoarthritis is 

among the indications in cases of total knee replacement. 

1.7 Contraindications 

• Past infection or active infection, Arthrodesis, Extensor mechanism dysfunction 

• Muscular, neural and vascular disorders that can cause limb disorders. 

• Genu recurvatum due to muscle difficulty, poor general health condition 

• Obesity, neuropathic joint, osteoporosis, psoriatic arthritis, peripheral circulation disorder, patient incompatibility 

• Any conditions that may jeopardize the function and success of the implant. 

1.8 Situations That May Risk the Success of the Operation 

• Allergy to the implant material, especially to metal, 

• Excess weight. 

• Local bone tumor 

• Systemic and metabolic disorders. 

• Unbalanced diet, excessive drug use, smoking, alcohol and drug use. 

• Physical activities that may cause severe shaking of the implant or subject it to overload (such as heavy physical 

activities, sports activities, marathon running, downhill skiing, jumping, team sports) 

• Patients who do not have the capacity to understand and follow the doctor's instructions. 

1.9 Possible Adverse Effects 

Common negative results after implantation are listed below: 

• Breakage or loosening of the prosthesis or parts of the prosthesis as a result of excessive loading and application of 

stress, damaged or incorrect implantation. 

• Distortion of the loading transfer, abrasion or fracture of the bone layer, and/or loosening of the implant as a result of 

reaction to the tissue on the implant. 

• Early or late infection. 

• Extremity being longer or shorter than desired due to partial or complete displacement of the implant, insufficient 

mobility, positioning of the implant in a shorter time than required. 

• Fracture of the bone as a result of overloading an area or weak area. 

• Temporary or permanent neural lesion as a result of pressure or hematoma. Wound hematoma and delayed wound 

healing. 

• Cardiovascular disorders such as venous thrombosis, pulmonary embolism, cardiac arrest. 

• Movement restriction. 

1.10 Patient Information 

The possible risks and effects of endoprosthesis implantation should be explained to the patient by the physician. The 

patient should also be informed about what precautions to take in order to reduce the possible effects. The patient 

should also be informed that implants may affect the results of computed tomography and magnetic resonance 

imaging. 

2) Implant Materials 
Otimed endoprostheses are manufactured from the following materials. 
• CoCrMo Alloy (ISO 5832/4) 
• Ti6Al4V Grade 5 alloy (ISO 5832/3) 
• Polyethylene UHMWPE (ISO 5834) 
3) Storage and Use of Prostheses 
• Prostheses are extremely sensitive and can be damaged very quickly. A very small scratch or a slight impact 
on the surface will cause wear and increase complications. Therefore, extreme sensitivity is required. 
• The surface of the prosthesis should not come into contact with metal or other hard metals, unless it is 
specifically stipulated in the explanations for surgical techniques. 
• Prostheses should be stored in their original packaging without being opened. 
• Protective cap and other protective devices should not be removed before use. 
• Surgical materials are considered as non-durable consumer goods since they are exposed to a high degree of 
corrosive effects. Before use, it should be checked whether it can fulfill its function, and if necessary, it should 
be returned to the manufacturer. 
4)Symbols 
 

 

 
Product 
Reference code  

Pay attention to the 
warnings 

 

 
Expiration date 

 
Store in dry place 

 

 
Production date  

It has been sterilized by 
irradiation. 

 

 
Lot number 

 

 
Notified body number 

 

 
Do Not Use 
Torn Hole Packs 

 

Do not re-sterilize 

 

 
Read the user 
manual  

Store at 18-25 °C 
temperature 
conditions. 

 

 
 
It is disposable 
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