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Σηµαντικές πληροφορίες
Παρακαλούµε να διαβάσετε τα παρακάτω πριν από τη χρήση σε κλινική εφαρµογή. Ο
χειρουργός θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε τη χειρουργική τεχνική.
Περιγραφή
Οι ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ VAIOS® ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ διατίθενται για χρήση σε ολική ή µερική
αρθροπλαστική.
Οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας βραχιονίου και οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας σε
περίπτωση ρήξης τενοντίου πετάλου (CTA) VAIOS® κατασκευάζονται από κράµα κοβαλτίου-χρωµίου και
διατίθενται σε διάφορα µεγέθη για χρήση σε µερική αρθροπλαστική. Οι κεφαλές αρθροπλαστικής
επιφανείας σε ρήξη τενοντίου πετάλου (CTA) δεν προτιµώνται για χρήση σε ολική αρθροπλαστική. Η
εσωτερική κοιλότητα και των δύο κεφαλών καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε κεραµική στρώση
υδροξυαπατίτη CA5OH(PO4)3 και προορίζεται για χρήση ΧΩΡΙΣ τσιµέντο. Η στερέωση επιτυγχάνεται
µέσω οστικής αναγέννησης και συνένωσης της επίστρωσης µε το οστό ξενιστή. ∆ιατίθενται σε διάφορα
µεγέθη, ώστε να προσαρµόζονται στις ανατοµικές διακυµάνσεις της κεφαλής του βραχιονίου.
Οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε διάφορα
εξαρτήµατα γλήνης (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης 155-032).
Σηµείωση
Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µαζί µε άλλα συµβατά εξαρτήµατα του συστήµατος
ώµου VAIOS® της JRI Orthopaedics Ltd, µε τις αντίστοιχες κωνικές συνδέσεις. Τα εξαρτήµατα του
εµφυτεύµατος που προέρχονται από κάποιον συγκεκριµένο κατασκευαστή ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να
χρησιµοποιούνται µαζί µε εκείνα από κάποιον άλλον, καθώς η συµβατότητα των συνταιριαζόµενων
µερών δεν µπορεί να εξασφαλιστεί, εκτός από την περίπτωση συνδυασµών προϊόντων που
ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν ειδικά για αυτόν το σκοπό από την JRI Orthopaedics Ltd.
Σύµβολα
42 = σφαιρική διάµετρος 42 mm
Ενδείξεις
Οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας ενδείκνυνται για τις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες η
κεφαλή και ο αυχένας του βραχιονίου οστού διαθέτουν επαρκές οστικό απόθεµα και υπάρχει υγιές ή
αναδοµήσιµο στροφικό (τενόντιο) πέταλο το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία και την
αποφυγή µετατοπίσεων.
1. Εξαιρετικά επώδυνη άρθρωση ώµου και/ή άρθρωση ώµου που έχει υποστεί αλλοιώσεις λόγω
οστεοαρθρίτιδας ή ρευµατοειδούς αρθρίτιδας.
2. Οξύ τραυµατικό κάταγµα της κεφαλής του βραχιονίου.
3. Αποκατάσταση επώδυνης λειτουργικής παραµόρφωσης που προκαλεί αλλοιώσεις
4. Επώδυνη αρθρίτιδα που προκαλεί αλλοιώσεις µε αναδοµήσιµο στροφικό πέταλο
5. Επώδυνη µετατραυµατική αρθρίτιδα που προκαλεί αλλοιώσεις
Όταν υπάρχει αναφορά για επώδυνη αρθρίτιδα του ώµου η οποία προκαλεί αλλοιώσεις σε συνδυασµό
µε µαζική, ανεπανόρθωτη ρήξη στροφικού πετάλου, διατίθεται µια ποικιλία κεφαλών αθροπλαστικής
επιφανείας για ρήξη στροφικού (τενοντίου) πετάλου (CTA). Στις ειδικές ενδείξεις συµπεριλαµβάνονται:
1. Αρθροπλαστική ρήξης πετάλου
2. ∆ύσκολα προβλήµατα κλινικής διαχείρισης όταν άλλες µέθοδοι αντιµετώπισης δεν µπορούν να
εφαρµοστούν ή είναι ακατάλληλες.

115-031

Έκδοση 3 - Ιούνιος 2012

Προθέσεις αντικατάστασης για
αρθροπ
πλαστική επ
πιφανείας βραχιονίου
JRI VAIOS®
155155-031

JRI ORTHOPAEDICS LTD
18 CHURCHILL WAY
35A BUSINESS PARK
CHAPELTOWN
SHEFFIELD, UK
S35 2PY
TEL: +44 (0) 114 345 0000
FAX +44 (0) 114 345 0004

Έκδοση 3 - Ιούνιος 2012

Ελληνικά
Σηµείωση
Αυτή η πρόθεση πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη ενός πιστοποιηµένου
ορθοπαιδικού χειρουργού. Η ιατρική οµάδα έχει καθήκον να µεριµνά για τον ασθενή της, τηρώντας τα
ακόλουθα: οφείλει να προβαίνει σε ορθή διάγνωση όσον αφορά στην ανάγκη εµφύτευσης της
συγκεκριµένης πρόθεσης, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε ενδείξεις και αντενδείξεις παρουσιάζει
κάθε µεµονωµένος ασθενής, να ενηµερώνει πλήρως και κατάλληλα τον ασθενή πριν από την επέµβαση,
επεξηγώντας τους κινδύνους και τις συνέπειες της εγχειρητικής διαδικασίας, αναφέροντας τη διάρκεια
ζωής του εµφυτεύµατος, καθώς και όλους τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τον ίδιο, να
χρησιµοποιεί την ενδεδειγµένη εγχειρητική τεχνική και να θέτει σε εφαρµογή µία κατάλληλη
µετεγχειρητική αγωγή, µε ορθή µετέπειτα παρακολούθηση και έλεγχο για οποιεσδήποτε ανεπιθύµητες
ενέργειες της επέµβασης. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, η JRI Orthopaedics Ltd δε φέρει καµία
ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, θραύση ή ανεπιθύµητο αποτέλεσµα που προκύπτει και οφείλεται στην
οποιαδήποτε αδυναµία της ιατρικής οµάδας να εκπληρώσει τα συγκεκριµένα καθήκοντα. Οι ασθενείς
που υποβάλλονται σε αντικαταστάσεις άρθρωσης του ώµου θα πρέπει να ενηµερώνονται πριν από την
εγχείρηση σχετικά µε τη διάρκεια ζωής του εµφυτεύµατος, η οποία ενδέχεται να εξαρτηθεί από το βάρος
τους και το επίπεδο δραστηριότητάς τους.
Αντενδείξεις
Η διάταξη ∆ΕΝ θα πρέπει να εµφυτεύεται σε περίπτωση που υφίσταται ενεργή µόλυνση, σήψη,
οστεοµυελίτιδα ή οστικό απόθεµα ανεπαρκές για την υποστήριξη της πρόθεσης ή την κατάλληλη
στερέωση. Στις περαιτέρω αντενδείξεις περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
1. σοβαρές παραµορφώσεις, επώδυνες παραµορφώσεις µε αλλοιώσεις
2. σοβαρή οστεοπόρωση
3. νευροπαθητική αρθροπάθεια
4. παραλυτικές διαταραχές
5. όγκοι
6. συστηµατικές και µεταβολικές διαταραχές
7. παχυσαρκία
8. εθισµός σε ναρκωτικές ουσίες
9. διαδικασίες επανεγχείρησης όταν η χρήση άλλων διατάξεων απέτυχε
10. απουσία αποτελεσµατικού τενοντίου πετάλου ή δελτοειδούς µυός
Οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας CTA αντενδείκνυνται όταν δεν υφίσταται υγιές ή αναδοµήσιµο
στροφικό πέταλο.
Προεγχειρητική περίοδος
Οι κεφαλές αρθροπλαστικής επιφανείας σε ρήξη τενοντίου πετάλου (CTA) δεν προτιµώνται για
χρήση σε ολική αρθροπλαστική.
Κατά τη διεξαγωγή ηµιαρθροπλαστικής επιφανείας, συνιστάται να έχετε στη διάθεση σας
συµβατικά εµφυτεύµατα στελέχους.
Ο χειρουργός θα πρέπει να συζητήσει µαζί µε τον ασθενή όλα τα θέµατα που αφορούν την επέµβαση
και το εµφύτευµα και να του επιτρέψει να διαβάσει τις συγκεκριµένες οδηγίες χρήσης, παρέχοντας τις
κατάλληλες εξηγήσεις, προτού λάβει χώρα η επέµβαση. Οι αλλεργίες και οι υπόλοιπες αντιδράσεις σε
υλικά του εµφυτεύµατος, αν και σπάνιες, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από το χειρουργό και να
αποκλείονται πριν από την εγχείρηση. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πρότυπα ακτινογραφιών, ώστε
να υπολογίζονται τα µεγέθη του εµφυτεύµατος, η τοποθέτηση και η ευθυγράµµιση της άρθρωσης. Όλες
οι συσκευασίες και τα εµφυτεύµατα θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο για την ανεύρεση
πιθανών φθορών πριν από την επέµβαση. Ο ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται για όλους τους
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κινδύνους που µπορούν να προκύψουν από την εγχείρηση µε συµπεριλαµβανόµενο τον κίνδυνο
καρδιοαγγειακών διαταραχών, αντιδράσεων ιστού, αιµατώµατος και µόλυνσης.
∆ιεγχειρητική περίοδος
Ο χειρουργός είναι υπεύθυνος για την εγχειρητική τεχνική που χρησιµοποιείται στην εµφύτευση του
προϊόντος. Ωστόσο, προκειµένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη εµφύτευση της συγκεκριµένης διάταξης, η
JRI Orthopaedics Ltd συνιστά να εφαρµόζεται η συνιστώµενη χειρουργική τεχνική (η οποία διατίθεται
εφόσον ζητηθεί) µε τα ειδικά εργαλεία της JRI Orthopaedics Ltd. Χρησιµοποιείτε πάντα κάποιο
δοκιµαστικό εξάρτηµα για οποιαδήποτε δοκιµαστική εφαρµογή και ελέγχετε το εύρος κίνησης. Η εταιρεία
δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για επιπλοκές που οφείλονται σε ακατάλληλη τεχνική εµφύτευσης ή σε µη
ειδικά εργαλεία. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί το ιδανικό µέγεθος εµφυτεύµατος, ώστε να
υπάρξει σωστή έδραση του εξαρτήµατος δίπλα στο ενδόστεο ή δεν διασφαλιστεί η επαρκής υποστήριξη
και σταθερότητα του εξαρτήµατος, ενδέχεται να προκύψει µετατόπιση, καθίζηση, θραύση ή χαλάρωση
των εξαρτηµάτων. Τα εµφυτεύµατα ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επαναχρησιµοποιούνται καθώς η αντοχή στην
κόπωση και οι µηχανικές ιδιότητές τους ενδέχεται να υποβαθµιστούν από προηγούµενες ενέργειες.
Ως κατασκευαστής του προϊόντος, η JRI Orthopaedics Ltd δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε
βλάβη, θραύση ή άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που προκύπτουν και οφείλονται στην αδυναµία κάποιου
ατόµου να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες ή οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες οδηγίες της JRI
Orthopaedics Ltd. Ο χειρουργός οφείλει να διασφαλίζει τη βέλτιστη εµφύτευση της προθετικής διάταξης
χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της JRI Orthopaedics Ltd.
Μετεγχειρητική περίοδος
Ο χειρουργός θα πρέπει να ενηµερώνει τους ασθενείς για τη µετεγχειρητική αγωγή αποκατάστασης
κατευθύνοντας ή προειδοποιώντας τους κατάλληλα. Οι αποδεκτές εγχειρητικές πρακτικές θα πρέπει να
εφαρµόζονται σε σχέση µε τη µεταχείριση του ασθενή, τη µετεγχειρητική θεραπεία, τη χωρίς επίβλεψη
φυσική δραστηριότητα και το τραύµα. Η συχνότητα εµφάνισης καθώς και η σοβαρότητα των επιπλοκών
είναι συνήθως µεγαλύτερη σε εγχειρήσεις αναθεώρησης απ’ ό,τι σε αρχικές εγχειρήσεις.
Ανεπιθύµητες ενέργειες
Όλες οι προθέσεις άρθρωσης υπόκεινται σε φθορά. Η JRI Orthopaedics Ltd δεν φέρει καµία ευθύνη για
τις επιπτώσεις ρινισµάτων που προέρχονται από φθορά, µετατοπίσεων, εξαρθρηµάτων, προβληµάτων
περιστροφής, µειωµένου εύρους κίνησης, επιµήκυνσης/ βράχυνσης του άκρου ή προβληµάτων που
προκύπτουν από εσφαλµένη ένδειξη, ανορθόδοξη εγχειρητική τεχνική ή ακατάλληλες προφυλάξεις
ασηψίας. Το µειωµένο εύρος κίνησης µπορεί να προκληθεί από ανορθόδοξη τοποθέτηση ή χαλάρωση
των εξαρτηµάτων. Η χαλάρωση µπορεί επίσης να προκληθεί από ακατάλληλη στερέωση ή ανορθόδοξη
τοποθέτηση. Οστικά κατάγµατα ενδέχεται να προκύψουν από µονόπλευρη υπερφόρτιση ή
αποδυνάµωση της οστικής ουσίας. Λοίµωξη σε αρχικό ή προχωρηµένο στάδιο ενδέχεται να επιβάλλει
την αφαίρεση του εµφυτεύµατος. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα υλικά του εµφυτεύµατος είναι πιθανές σε
ορισµένες περιπτώσεις.
Επανεγχείρηση
Σε περιπτώσεις αναθεώρησης, υπάρχουν διαθέσιµες προθέσεις ολικής ή ανάστροφης αρθροπλαστικής
ώµου στο σύστηµα ώµου VAIOS®. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µικροτεµάχια της αρχικής πρόθεσης και τυχόν
ίχνη οστικού τσιµέντου (αν έχει χρησιµοποιηθεί) έχουν αφαιρεθεί, ότι η περιοχή καθαρίστηκε και
προετοιµάστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγχειρητικής τεχνικής.
Αποθήκευση και χειρισµός
Οι προθέσεις αρθροπλαστικής επιφανείας βραχιονίου VAIOS® της JRI Orthopaedics Ltd παρέχονται
αποστειρωµένες, έχοντας υποβληθεί σε αποστείρωση µε ακτινοβολία γ. Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να
αποθηκεύονται στις αρχικές θήκες τους σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον και να προφυλάσσονται από την
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άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Αν η εσωτερική συσκευασία έχει βραχεί, φθαρεί ή ανοιχτεί, το προϊόν δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται. Η JRI Orthopaedics Ltd δεν συνιστά την επαναποστείρωση ιατρικών
διατάξεων. Μη χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν µετά από την ηµεροµηνία λήξης (έτος – µήνας) που
αναγράφεται στη συσκευασία. Οι εκτεθειµένες αρθρικές επιφάνειες δεν θα πρέπει να επισηµαίνονται ή
να έρχονται σε επαφή µε µεταλλικά ή σκληρά αντικείµενα. Η επαφή µε τις αρθρικές επιφάνειες ή την
επίστρωση υδροξυαπατίτη πρέπει να αποφεύγεται. Αν προκληθούν οποιεσδήποτε βλάβες, η διάταξη
δεν θα πρέπει να εµφυτευτεί, αλλά θα πρέπει να επιστραφεί στην JRI Orthopaedics Ltd για επιθεώρηση.
Οι προθέσεις άρθρωσης δεν θα πρέπει να υφίστανται µηχανική επεξεργασία ή τροποποίηση. Σε καµιά
περίπτωση δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εµφυτεύµατα που φέρουν εµφανείς φθορές ή αµυχές ή
εµφυτεύµατα που έχουν υποστεί ακατάλληλη µεταχείριση ή έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί, καθώς η
λειτουργικότητα, η ακεραιότητα και/ή η στειρότητα της διάταξης ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί αρνητικά
και, συνεπώς, δεν είναι εξασφαλισµένες.
Μετεγχειρητική παρακολούθηση
Θα πρέπει να δοθεί η εντολή στον ασθενή να ενηµερώνει αµέσως το χειρουργό του ακόµα και για την
πιο ασήµαντη αλλαγή στην εγχειρισµένη άρθρωσή του. Η πρώιµη ανίχνευση κάποιας επικείµενης
επιπλοκής επιτρέπει στο χειρουργό να θέσει άµεσα σε εφαρµογή έγκαιρα και αποτελεσµατικά αντίµετρα.
Η εν ευθέτω χρόνο εγχείρηση αναθεώρησης έχει πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Συνιστάται η
συστηµατική παρακολούθηση κάθε ασθενή από το χειρουργό. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να
εκτελούνται ετήσιες εξετάσεις, θα πρέπει να αποστέλλεται στο χειρουργό ακτινογραφία επανελέγχου της
άρθρωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειρουργός θα µπορεί να ανιχνεύσει οποιεσδήποτε επιπλοκές σε
αρχικό στάδιο.
Ασφάλεια MRI
Τα συστήµατα ώµου VAIOS® της JRI Orthopaedics Ltd είναι συµβατά µε το µαγνητικό συντονισµό υπό
προϋποθέσεις. Ένας ασθενής µε τη συγκεκριµένη ιατροτεχνολογική διάταξη µπορεί να υποβληθεί σε
σάρωση µε ασφάλεια υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- στατικό µαγνητικό πεδίο έντασης 3 Tesla ή λιγότερο και βαθµωτό µαγνητικό πεδίο µε µέγιστη χωρική
κατανοµή 720 Gauss/cm ή λιγότερο.
Μη κλινικές δοκιµές έδειξαν ότι η θερµότητα που σχετίζεται µε την απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού
είναι αµελητέα στα 3 Tesla.
Η ποιότητα της απεικόνισης ενδέχεται να υποβαθµιστεί αν η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται κοντά ή
σχετικά κοντά στην εµφυτευµένη διάταξη.
Επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιµες εφόσον ζητηθούν.
Χρόνος ζωής της διάταξης
Ο χρόνος ζωής της συγκεκριµένης διάταξης εξαρτάται, µεταξύ άλλων, και από το βάρος / επίπεδο
δραστηριότητας των ασθενών και τη χειρουργική τεχνική. Αν και ο χρόνος ζωής αυτού του εµφυτεύµατος
αναµένεται κανονικά να υπερβεί τα 10 έτη τουλάχιστον, το εµφύτευµα υπόκειται σε φυσιολογική φθορά
λόγω χρήσης.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον εµπορικό αντιπρόσωπο της JRI Orthopaedics Ltd
ή απευθείας µε την JRI Orthopaedics Ltd.
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