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Protezy stawu kolanowego firmy Biomet

UWAGI DLA CHIRURGA

OPIS

Firma Biomet produkuje gamę protez do artroplastyki stawu kolanowego 

przeznaczonych do zastosowań z użyciem cementu kostnego lub 

bezcementowych. Komponenty protezy stawu kolanowego to komponenty 

kości udowej i piszczelowej oraz rzepki. Komponenty te są wytwarzane w 

rozmaitych kształtach oraz rozmiarach i są przeznaczone do zastosowań 

pierwotnych oraz rewizyjnych. Produkowane są też komponenty specjalne: 

trzpienie udowe, elementy augmentowe do kości udowej, trzpienie 

piszczelowe, piszczelowe elementy augmentowe, korki cementowe piszczeli 

oraz śruby piszczelowe.

Śródszpikowe przedłużenia trzpieni firmy Biomet wielowypustowe 

(141598◊–141702◊, 141872–141902◊), wielowypustowe V2 (148283–

148347), gładkie (145000◊–145092◊, 148002◊–148032◊) oraz piaskowane 

(148140–148232, 148242–148272), przymocowane do tacy piszczelowej 

lub do komponentu udowego, są przeznaczone do stosowania jako element 

konstruktu do zastosowań cementowych.

MATERIAŁY

Komponenty udowe Stop Co-Cr-Mo/stop tytanu

Płytki piszczelowe Stop Co-Cr-Mo/stop tytanu

Wkładki piszczelowe Polietylen o ultrawysokiej masie  

   cząsteczkowej (UHMWPE)

Komponenty rzepkowe UHMWPE/stop tytanu/stal  

   nierdzewna 316LVM

Trzpienie udowe Stop tytanu

Komponenty augmentowe Stop tytanu

Komponenty trzpienia Stop tytanu

Korki cementowe piszczeli UHMWPE

Śruby piszczelowe Stop tytanu

Kołki modularne Stop Co-Cr-Mo

Komponenty adaptera offsetu Stop tytanu

WSKAZANIA

1.  Bolesność i upośledzenie funkcji stawu kolanowego – stan spowodowany 

chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów 

lub urazowym zapaleniem stawów, które dotyczą jednego lub więcej 

przedziałów.

2.  Korekcja kolana koślawego bądź szpotawego lub zniekształcenia 

pourazowego.

3.  Korekcja lub rewizja nieudanego zabiegu osteotomii, artrodezy lub 

poprzedniego nieudanego wszczepienia protezy.

Augmenty kości udowej Regenerex® są przeznaczone do stosowania z 

systemem do całkowitej plastyki stawu kolanowego Vanguard®.

Augmenty kości piszczelowej Regenerex są przeznaczone do stosowania ze 

standardowymi i przesuniętymi tacami piszczelowymi Biomet.

Komponenty kości udowej oraz komponenty tacy piszczelowej z powłoką 

porowatą przeznaczone są do cementowego oraz bezcementowego 

biologicznego mocowania protez. Urządzenia o elementach niepowlekanych 

(Interlok®) oraz komponenty rzepki wykonane całkowicie z polietylenu są 

zalecane wyłącznie do zastosowań z cementowaniem.

Komponenty Regenerex* są przeznaczone wyłącznie do biologicznego 

mocowania bezcementowego.

PRZECIWWSKAZANIA

Bezwzględne przeciwwskazania obejmują: zakażenia, posocznicę oraz 

zapalenie kości i szpiku.

Względne przeciwwskazania obejmują: 1) brak współpracy pacjenta lub 

zaburzenia neurologiczne uniemożliwiające przestrzeganie zaleceń, 2) 

osteoporozę, 3)  zaburzenia przemiany materii, które mogą negatywnie 

wpływać na tworzenie się tkanki kostnej, 4) rozmiękanie kości, 5) odległe 

ogniska zakażeń, które mogą się rozprzestrzeniać na miejsce wszczepienia 

implantu, 6) gwałtowne zniszczenie stawu, znaczny ubytek lub resorpcję 

kości, widoczne na zdjęciu rentgenowskim, 7) niewydolność naczyniową, 

zanik mięśni lub chorobę nerwowo-mięśniową i/lub 8) niepełną lub nieprawidłową 

tkankę miękką otaczającą staw kolanowy. 

Stosowanie tac piszczelowych Biomet Microplasty®*◊ z wkładkami unieruchamiającymi 

jest przeciwwskazane.

OSTRZEŻENIA

Błędny dobór bądź niewłaściwe osadzenie, ułożenie, wyrównanie lub mocowanie 

komponentów implantu może prowadzić do powstawania nietypowych napięć i 

szybszego zużycia komponentów. Nieprawidłowe wyrównanie lub nieprecyzyjne 

wszczepienie komponentów może wywoływać nadmierne zużycie i/lub uszkodzenie 

implantu lub prowadzić do niepowodzenia zabiegu. Niedostateczne oczyszczenie 

pola operacyjnego (usunięcie pozostałości po zabiegu) przed zamknięciem rany 

chirurgicznej może powodować nadmierne zużycie implantu. Implantów należy 

dotykać wyłącznie w czystych rękawiczkach chirurgicznych. Badania laboratoryjne 

wskazują, że implanty mające styczność z płynami ustrojowymi, zanieczyszczeniami 

chirurgicznymi lub tkanką tłuszczową wykazują słabszą adhezję do cementu niż 

implanty, które obsługiwano wyłącznie z użyciem czystych rękawiczek. Niewłaściwe 

obchodzenie się z implantem przed operacją i podczas operacji lub jego uszkodzenie 

(zarysowania, wgniecenia itp.) może powodować korozję szczelinową lub cierną, 

złamania zmęczeniowe i/lub nadmierne zużycie. Nie wolno modyfikować implantów. 

Przed rozpoczęciem operacji chirurg powinien dokładnie zapoznać się z techniką 

chirurgiczną, implantami i instrumentarium.

1.  Komponenty rzepki z pojedynczym kołkiem o rozmiarze 23 mm◊ powinny być 

używane wyłącznie przy zastosowaniu techniki rozwiercania. Numery katalogowe 

komponentów rzepkowych z pojedynczym kołkiem o rozmiarze 23 mm◊* są 

następujące: 185185, 185186, 185187 oraz 185188.

2.  Do wspomagających i utrzymujących powierzchni stawowych więzadła krzyżowego 

należy używać krótszych blokujących śrub tytanowych, numer katalogowy 

7700015B◊ (wysokowydajna śruba blokująca). Dłuższe śruby blokujące PS, numer 

katalogowy 7900015B◊ (wysokowydajna śruba blokująca do stabilizacji tylnej), 

powinny być stosowane do powierzchni stawowych PS z substytucją więzadła 

krzyżowego i ograniczonych powierzchni stawowych.

3.  Pręt blokujący używany do wzajemnego łączenia komponentów płytki piszczelowej 

i wkładki piszczelowej musi zostać w czasie operacji dobrze umieszczony we 

właściwym miejscu. Poprawnemu wszczepieniu towarzyszy słyszalne „kliknięcie”. 

Opisywano przypadki odłączenia się tego pręta od modułowego komponentu płytki 

piszczelowej. Nieprawidłowe umiejscowienie pręta blokującego może spowodować 

oddzielenie się pręta blokującego od komponentu płytki piszczelowej. Wówczas 

konieczne będzie przeprowadzenie operacji rewizyjnej.

4.  Wkładka polietylenowa 8 mm modułowego komponentu piszczelowego nie jest 

zgodna z komponentami: tylnym stabilizowanym AGC® oraz rewizyjnym udowym 

AGC. Numery katalogowe wkładki polietylenowej 8 mm: 155508, 155608◊, 155628, 

155648, 155668◊, 155688◊, 155708◊, 155728 i 155748◊.

5.  Komponent piszczelowy wykonany całkowicie z polietylenu do stosowania u 

pacjentów o obniżonej aktywności fizycznej. Pacjenci aktywni i/lub z nadwagą nie 

powinni korzystać z polietylenowych komponentów piszczelowych.

6.  Nieprawidłowe wyrównanie komponentów lub zachwianie równowagi tkanki 

miękkiej może powodować wywieranie nadmiernych sił na komponenty, co może 

skutkować nadmiernym zużywaniem powierzchni stawowych wkładek rzepkowych 

lub piszczelowych. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komponentów, konieczne 

może być przeprowadzenie operacji rewizyjnej.

7.  Należy zapewnić pełne oparcie wszystkich części implantu mocowanego w 

cemencie kostnym, aby minimalizować ryzyko tworzenia się ognisk napięć, co 

mogłoby prowadzić do niepowodzenia zabiegu. Bardzo dokładne oczyszczenie 

pola operacyjnego przed zamknięciem rany chirurgicznej ze wszelkich pozostałości 

cementu kostnego, metalu i innych pozostałości po zabiegu ma niezwykle istotne 

znaczenie dla minimalizacji zużywania się powierzchni stawowych implantu. 

Opisano przypadki złamań implantów z powodu niewłaściwego cementowania.

8.  O tym, czy wstępne mocowanie i stabilność są wystarczające, decyduje chirurg 

wykonujący zabieg. Na wypadek konieczności dodatkowego zamocowania lub 

zapewnienia stabilności dostępne są przedłużenia trzpienia i cement kostny.

9.  Tace piszczelowe Regenerex wymagają trzpienia, jeśli są stosowane z komponentami 

PS.

10.  Palenie tytoniu przez pacjenta może utrudniać lub uniemożliwiać gojenie rany i/lub 

zmniejszać stabilność struktur w miejscu lub wokół miejsca osadzenia implantu.

Endoprotezy stawowe firmy Biomet w wielu przypadkach umożliwiają zmniejszenie 

dolegliwości bólowych i przywrócenie funkcji stawów. Wprawdzie protezy na ogół 

zapewniają osiągnięcie zamierzeń terapeutycznych, jednak nie należy oczekiwać 

wytrzymałości na aktywność fizyczną i obciążenia występujące w normalnej, zdrowej 

kości i tkankach stawowych.

Ważne jest stosowanie uznanych metod w opiece pooperacyjnej. Jeśli pacjent nie 

będzie przestrzegał zaleceń pooperacyjnych związanych z rehabilitacją, może narazić 

na niepowodzenie całość leczenia. Należy poinformować pacjenta o ograniczeniach 

odtworzonego stawu oraz o konieczności ochrony implantu przed pełnym 

obciążeniem do czasu całkowitego związania implantu i wygojenia. 

Powiązano nadmierne, nietypowe i/lub niefizjologiczne ruchy i/lub 

aktywność fizyczną, urazy, nadmierną masę ciała i otyłość z powstawaniem 

przedwczesnych uszkodzeń tych implantów poprzez obluzowanie, złamanie, 

zwichnięcie, podwichnięcie i/lub zużycie. Obluzowanie się implantu może 

skutkować intensywniejszym tworzeniem się drobin ze zużycia, a także 

przyspieszać niszczenie kości, co utrudni rewizyjny zabieg chirurgiczny. 

Pacjenta należy z wyprzedzeniem poinformować i ostrzec o ogólnych 

zagrożeniach chirurgicznych, wymienionych działaniach niepożądanych 

oraz konieczności przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego, w tym 

zaleceń dotyczących wizyt kontrolnych.

Czynniki doboru pacjentów, jakie należy rozważyć, to między innymi: 1) 

potrzeba zmniejszenia bólu oraz poprawy funkcji stawu, 2) zdolność i wola 

pacjenta do przestrzegania zaleceń, w tym kontroli masy ciała i aktywności 

fizycznej, 3) dobry stan odżywienia pacjenta oraz 4) w pełni dojrzały kościec 

pacjenta. 

Nie używać implantów ponownie. W przypadku ponownego użycia 

implant może wprawdzie sprawiać wrażenie nieuszkodzonego, jednak 

napięcia powstałe podczas użytkowania zwiększają ryzyko powstania 

wad skracających okres funkcjonowania. Nie stosować implantów, które 

uprzednio umieszczono (nawet na krótko) w polu operacyjnym u innego 

pacjenta.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku jednorazowego. Po użyciu 

urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia biologicznego. 

Ponowne użycie urządzeń oznaczonych jako przeznaczone do użytku 

jednorazowego może skutkować zanieczyszczeniem urządzenia, zakażeniem 

pacjenta i/lub niespełnieniem przez urządzenie funkcji, do jakiej jest 

przeznaczone.

◊Ten wyrób nie jest licencjonowany do sprzedaży w Kanadzie

*Jeśli dostępne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Do odtwarzania stawów z użyciem implantów firmy Biomet zaprojektowano 

specjalistyczne instrumenty, które ułatwiają precyzyjne wszczepianie 

komponentów protezy. Stosowanie instrumentów lub komponentów 

implantów pochodzących z innych systemów może skutkować niedokładnym 

dopasowaniem, niewłaściwym dopasowaniem wielkości, nadmiernym 

zużywaniem i uszkodzeniem implantów. Opisywano przypadki 

śródoperacyjnych złamań lub uszkodzeń instrumentów. Instrumentarium 

chirurgiczne ulega zużyciu w trakcie zwykłego użytkowania. Instrumenty, 

które były intensywnie używane lub na które wywierane były nadmierne 

siły, są podatne na pękanie. Instrumentarium chirurgiczne należy stosować 

wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Firma Biomet zaleca regularną kontrolę 

zużycia i uszkodzeń wszystkich instrumentów chirurgicznych przed operacją.

Wszystkie elementy próbne, elementy opakowania i elementy instrumentów 

muszą być usunięte przed zamknięciem rany chirurgicznej. Nie wolno ich 

wszczepiać.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

1.  Reakcje nadwrażliwości na materiały implantu. Wszczepienie ciał obcych 

w ustroju może prowadzić do reakcji histologicznych z udziałem różnej 

wielkości makrofagów i  fibroblastów. Znaczenie kliniczne tego zjawiska 

nie jest znane, ponieważ podobne zmiany mogą zachodzić przed 

rozpoczęciem procesu gojenia lub w jego trakcie. W tkankach lub płynach 

ustrojowych w otoczeniu implantu mogą występować przebarwienia 

i drobiny ze zużycia komponentów metalowych i polietylenowych. 

Istnieją doniesienia, że drobiny ze zużycia mogą inicjować odpowiedź 

komórkową powodującą osteolizę lub że osteoliza może wynikać z 

obluzowania implantu. Wrażliwość na ciało obce: w przypadkach, 

gdy zachodzi podejrzenie, że taka wrażliwość występuje, przed 

wszczepieniem urządzenia należy przeprowadzić odpowiednie testy pod 

kątem wrażliwości na dany materiał.

2. Wczesne lub późne zakażenia pooperacyjne i/lub reakcje alergiczne.

3.  Podczas operacji mogą wystąpić perforacje lub złamania kości, zwłaszcza 

przy złym stanie kości spowodowanym osteoporozą bądź ubytkami kości 

wywołanymi poprzednimi zabiegami chirurgicznymi, resorpcją kości lub 

umieszczaniem implantu.

4.  W wyniku utraty mocowania, urazu, nieprawidłowego wyrównania, 

nieprawidłowego umieszczenia, braku zrostu, resorpcji kości i/lub 

nadmiernego, nietypowego i/lub niefizjologicznego ruchu i/lub 

aktywności fizycznej może nastąpić obluzowanie, przemieszczenie lub 

złamanie implantu.

5.  Okołostawowe zwapnienie lub kostnienie, z ograniczeniem lub bez 

ograniczenia ruchomości stawu.

6.  Nieodpowiedni zakres ruchów w stawie spowodowany niewłaściwym 

doborem lub umiejscowieniem komponentów.

7. Niezamierzone skrócenie kończyny.

8.  Zwichnięcie i podwichnięcie wskutek nieprawidłowego mocowania, 

wyrównania bądź ułożenia, nadmiernych, nietypowych i/lub 

niefizjologicznych ruchów i/lub aktywności fizycznej, urazów, 

zwiększenia masy ciała lub otyłości. Dodatkowym niekorzystnym 

czynnikiem może być również zbytnia wiotkość mięśni i  tkanki łącznej 

włóknistej.

9.  W następstwie utraty mocowania, nadmiernej aktywności fizycznej, 

nieprawidłowego wyrównania komponentów, urazu, braku zrostu 

kostnego lub nadmiernej masy ciała może dojść do złamania 

zmęczeniowego komponentu.
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10.  Na styku komponentów implantu może występować korozja cierna i 

szczelinowa.

11. Zużywanie i/lub odkształcanie powierzchni stawowych.

12. Zniekształcenie szpotawe/koślawe.

13.  Odnotowano przejściowe porażenia kości strzałkowej spowodowane 

czynnościami chirurgicznymi oraz zwiększoną mobilność stawów 

po operacjach rekonstrukcyjnych stawu kolanowego u pacjentów z 

poważnymi przykurczami i koślawością.

14. Przerwanie ścięgna rzepki oraz zwiotczenie więzadeł.

15.  Śródoperacyjne lub pooperacyjne złamanie kości i/lub bóle w okresie 

pooperacyjnym.

16.  Odłączenie się pręta blokującego od komponentu piszczelowego 

wymagające interwencji chirurgicznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY W ŚRODOWISKU MR

Protezy stawu kolanowego firmy Biomet nie były oceniane pod kątem 

bezpieczeństwa i zgodności w środowisku MR. Urządzenia te nie były 

badane pod kątem rozgrzewania ani przemieszczania się w środowisku 

MR. Zagrożenia związane z obecnością pasywnego implantu w środowisku 

rezonansu magnetycznego zostały ocenione i wiadomo, że obejmują 

rozgrzewanie, przemieszczanie i artefakty obrazów w miejscu wszczepienia 

implantu lub w jego pobliżu.

STERYLNOŚĆ

Komponenty endoprotez są sterylizowane poprzez naświetlanie promieniami 

gamma o minimalnej dawce 25 kGy. Wyłącznie do użytku jednorazowego. 

Nie używać ponownie. Nie sterylizować ponownie. Pod żadnym pozorem nie 

należy stosować komponentów, których opakowanie nosi ślady otwarcia lub 

uszkodzenia. Nie używać implantów po upływie terminu ważności.

UWAGA: Na mocy prawa federalnego USA ten produkt może być sprzedawany 

wyłącznie przez lekarzy lub na zlecenie lekarskie.

Uwagi dotyczące stosowania tego urządzenia można kierować na adres: Attn: 

Regulatory Affairs, Biomet, Inc., P.O. Box 587, Warsaw, IN 46581 USA, Faks:

 574-372-3968.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są 

własnością firmy Biomet, Inc. lub podmiotów zależnych tej firmy.

Oznaczenie CE na ulotce dołączonej do opakowania (instrukcji 

użytkowania) nie jest ważne, chyba że oznaczenie CE znajduje się 

także na etykiecie (z opisem) produktu.

  Autoryzowany przedstawiciel:  Biomet UK Limited 

Waterton Industrial Estate 

Bridgend 

CF31 3XA

United Kingdom

Strona  2 z 2


