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Mērķis

Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu lietotājam noteikt, vai atkārtoti izmantojams instruments 

ir nolietots tādā mērā, ka vairs nav piemērots turpmākai izmantošanai. Papildu norādījumus par 

atkārtoti lietojamu instrumentu kopšanu skatiet Zimmer instrumentu kopšanas, tīrīšanas, apkopes 

un sterilizācijas instrukcijās (dok. Nr. 97-5000-170-00).

Darbības joma

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par atkārtoti lietojamiem instrumentiem, ko izmanto 

gūžas, ceļa, pleca, elkoņa, potītes, traumas un izvēlētu mugurkaula implantu implantēšanai. 

Šī informācija NAV ATTIECINĀMA uz vienreizlietojamiem (steriliem un nesteriliem) instrumentiem. 

Glosārijs

Indikators – termins, ar ko apraksta ierīces bojājumus, kas var norādīt, ka instruments vairs 

nav izmantojams.

Atgriezeniskā saite – jebkāda konkrēti redzama, dzirdama vai taustāma atgriezeniskā saite, 

kas kalpo par lēmuma/darbības indikatoru.

Ātrā pārbaude – instrumenta stāvokļa novērtējums nolietojuma konstatēšanai.

Atkārtota apstrāde – nepieciešamie apstiprinātie procesi, tostarp tīrīšana, dezinfekcija un 

sterilizācija, iepriekš izmantotu vai kontaminētu medicīnas ierīču sagatavošanai nākamās 

izmantošanas reizei.

Dokumenta struktūras skaidrojums

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti vairāki nodiluma veidi, tostarp:

i. Saliekšana

ii. Krāsas maiņa

iii. Korozija

iv. Lūzums

v. Vītnes bojājums

vi. Virsmas bojājums
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Dokumenta struktūras skaidrojums (turpin.)

Iepriekš uzskaitītie indikatori norāda uz atkārtoti izmantojamā instrumenta nodilumu un 

bojājumiem. Rokasgrāmata ir iedalīta atbilstoši iepriekšminētajiem indikatoriem. Katra indikatora 

sadaļā ir dota šāda informācija:

• Attēli, kas norāda indikatora kategoriju. Attēli ir tikai piemērs iespējamajam nodilumam.

• Apraksti par attēlā redzamo indikatoru un tam specifiska informācija.

• Ātrās pārbaudes metodes, lai palīdzētu novērtēt minētā indikatora klātbūtni instrumentā.

• Nodiluma iespējamās sekas jebkuram atkārtoti izmantojamam instrumentam konkrēti 

attiecībā uz aprakstīto, ne tikai dotajos attēlos redzamo indikatoru, lai palīdzētu novērtēt, 

vai instruments ir piemērots lietošanai.

• Simbolu atšifrējums

 ü   Piemērots lietošanai

 X   Nav piemērots lietošanai

Pārbaude/funkciju testēšana

Ievietojot instrumentus to futrāļos pēc tīrīšanas un pirms sterilizācijas, skatiet informāciju 

rokasgrāmatā un zemāk dotās norādes.

1. Instrumenti ir jāpārbauda, vai tie ir funkcionējoši un tiem netrūkst detaļu.

2. Pārbaudē ietilpst:

a. Lielākā komplektā iekļautu instrumentu vai tādu instrumentu, kas tiek izmantoti kopā ar 

savienojuma komponentiem, pārbaude.

b. Iekšējo mehānismu, piemēram, gredzenblīvju, atsperu un sīkāku komponentu 

pārbaude, ja ierīci ir paredzēts demontēt pienācīgas atkārtotās apstrādes veikšanai.

c. Kustīgo detaļu, piemēram, eņģu/savienojuma vietu, un kustināmo daļu, piemēram, 

rokturu, sprūdmehānismu, savienojumu un slīdošo daļu, pārbaude.

d. Visu šajā rokasgrāmatā aprakstīto nodiluma veidu pārbaude.

3. Lai noteiktu, vai instruments ir piemērots lietošanai, jāņem vērā visi nodiluma veidi, kas var 

rasties salikšanas, darbināšanas un lietošanas rezultātā.

4. Ja pēc instrumenta pārbaudes un iepazīšanās ar “Atkārtoti izmantojamo instrumentu 

dzīves cikla rokasgrāmatu” tiek konstatēts, ka atkārtoti izmantojamais instruments vairs 

nav piemērots lietošanai vai ja tā piemērotība lietošanai ir apšaubāma, uzsāciet procedūru 

instrumenta(-u) atgriešanai ražotājam.
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Atkārtoti izmantojamo instrumentu atgriešana ražotājam

Ja jebkurā citā brīdī ir rodas kādas aizdomas saistībā ar kādas ierīces identitāti, kvalitāti, 

izturību, uzticamību, drošību, efektivitāti vai veiktspēju, lūdzam aizpildīt un iesniegt Produktu 

pieredzes ziņojumu (CF04001) un atgriezt atkārtoti izmantojamo instrumentu(-us) ražotājam 

izmeklēšanas veikšanai.

Ja nosūtāmais instruments nav bojāts, aizpildiet un iesniedziet Nodiluša instrumenta atgriešanas 

veidlapu (FRM107001 D).

Nodilušu instrumentu atgriešanas programma neaizstāj sūdzību iesniegšanas procesu.

Lūdzam neizmest atkārtoti izmantojamo instrumentu(-us) jebkādā citā veidā.
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Saliekts

• Savīts

• Līks

• Atrisušas spoles

Rullēšanas ātrā pārbaude –  
Darbība: instrumentu rullē uz priekšu un atpakaļ pa līdzenu virsmu.  
Rezultāts: ja instruments neripo vienmērīgi, tas ir nodilis un ir 
jāatgriež ražotājam.

Ātrā pārbaude slīpumā –  
Darbība: instruments tiek ripināts lejup pa slīpu virsmu. 
Rezultāts: ja instruments neripo brīvi, tas ir nodilis un ir jāatgriež 
ražotājam.

Brīvā gala pacelšanas ātrā pārbaude –  
Darbība: novietojiet instrumentu guļus uz līdzenas virsmas. 
Rezultāts: ja brīvajā galā ir novērojama novirze, instruments ir 
nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Pielietots neatbilstošs spēks

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Kaulu cementa nepietiekama uzklāšana/
noņemšana

X

Xü

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Saliekts

• Izliekts

• Sašķiebies

• Atrisušas spoles

Rullēšanas ātrā pārbaude – 
Darbība: instrumentu rullē uz priekšu un atpakaļ pa līdzenu virsmu. 
Rezultāts: ja instruments neripo vienmērīgi, tas ir nodilis un ir 
jāatgriež ražotājam.

Ātrā pārbaude slīpumā –  
Darbība: instruments tiek ripināts lejup pa slīpu virsmu. 
Rezultāts: ja instruments neripo brīvi, tas ir nodilis un ir jāatgriež 
ražotājam.

Brīvā gala pacelšanas ātrā pārbaude – 
Darbība: novietojiet instrumentu guļus uz līdzenas virsmas. 
Rezultāts: ja brīvajā galā ir novērojama novirze, instruments ir nodilis 
un tas ir jāatgriež ražotājam.

Izliekuma ātrā pārbaude – 
Darbība: novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas ar kādu no tā 
galiem uz taisnas malas. 
Rezultāts: ja ir novērojama novirze platuma virzienā, instruments ir 
nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Pielietots neatbilstošs spēks

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Kaulu cementa nepietiekama uzklāšana/
noņemšana

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Ieliekti asmeņi • Pielietots neatbilstošs spēks

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Kaulu cementa nepietiekama uzklāšana/
noņemšana

X

X

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

•  Saliekta gaismas caurule vai kabelis

Gaismas ātrā pārbaude –  
Darbība: turiet gaismas caurules vai kabeļa galu pret gaismas 
avotu un skatieties caurulē vai kabelī pa otru galu. 
Rezultāts: ja gaisma caurulē vai kabelī nav redzama, instruments 
ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama gaisma vadīšanai

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

Saliekts, ieliekts vai izliekts: 

• Futrālis

• Pamatne

• Paliktnis

• Vāks

• Ietvari vai atbalsti

• Nepietiekama rokturu, vāku vai rotējošo 
komponentu funkcija

• Saturam var būt iespējams brīvi pārvietoties

• Futrāļa komponentu un satura mijiedarbība

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

XX

ü ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Produkta marķējuma krāsas maiņa

Salasāmības ātrā pārbaude –  
Darbība: nolasiet instrumenta marķējumu. 
Rezultāts: ja instrumenta marķējums nav salasāms vai ir grūti 
salasāms, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nesalasāms produkta marķējums

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Produkta marķējuma krāsas maiņa korozijas dēļ

Dzēšgumijas ātrā pārbaude –  
Darbība: apstrādājiet skarto vietu ar zīmuļa dzēšgumiju.  
Ja dzēšgumija novērš krāsas maiņu, tas ir traips. 
Rezultāts: ja dzēšgumija nenovērš krāsas maiņu vai atklāj 
izdrupšanu, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

Salasāmības ātrā pārbaude – 
Darbība: nolasiet instrumenta marķējumu. 
Rezultāts: ja instrumenta marķējums nav salasāms vai ir grūti 
salasāms, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nesalasāms produkta marķējums

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

X

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Virsmas korozija

• Izdrupšana

Dzēšgumijas ātrā pārbaude – 
Darbība: apstrādājiet skarto vietu ar zīmuļa dzēšgumiju.  
Ja dzēšgumija novērš krāsas maiņu, tas ir traips. 
Rezultāts: ja dzēšgumija nenovērš krāsas maiņu vai atklāj 
izdrupšanu, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X

X

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Spraugveida korozija

• Ārēja/iekšēja vītnes korozija

Savienošanas ātrā pārbaude – 
Darbība: savienojiet komponentus. 
Rezultāts: ja komponentus ir grūti sastiprināt vai atvienot, 
instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

Dzēšgumijas ātrā pārbaude – 
Darbība: apstrādājiet skarto vietu ar zīmuļa dzēšgumiju.  
Ja dzēšgumija novērš krāsas maiņu, tas ir traips. 
Rezultāts: ja dzēšgumija nenovērš krāsas maiņu vai atklāj 
izdrupšanu, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Pārmērīga grieze vītnes iestiprināšanai

• Pārmērīga grieze vītnes atvienošanai

X

X

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Produkta marķējuma krāsas maiņa korozijas dēļ

Dzēšgumijas ātrā pārbaude –  
Darbība: apstrādājiet skarto vietu ar zīmuļa dzēšgumiju. 
Rezultāts: ja dzēšgumija novērš krāsas maiņu, tas ir traips.  
Ja dzēšgumija nenovērš krāsas maiņu vai atklāj izdrupšanu, 
instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

Salasāmības ātrā pārbaude – 
Darbība: nolasiet instrumenta marķējumu. 
Rezultāts: ja instrumenta marķējums nav salasāms vai ir grūti 
salasāms, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nesalasāms produkta marķējums

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Salauzts • Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Pielietots neatbilstošs spēks

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Ielauzts • Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Pielietots neatbilstošs spēks

• Lūzums

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Ielauzts/salauzts elastīgais kāta korpuss • Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Pielietots neatbilstošs spēks

• Lūzums

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X

ü



VĪTNES BOJĀJUMS

27



V
ĪTN

E
S B

O
JĀ

JU
M

S

28

Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Nodilušas ārējās/iekšējās vītnes

• Bojātas ārējās/iekšējās vītnes

Savienošanas ātrā pārbaude – 
Darbība: savienojiet komponentus. 
Rezultāts: ja komponentus ir grūti sastiprināt vai atvienot, 
instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Pārmērīga grieze vītnes iestiprināšanai

• Pārmērīga grieze vītnes atvienošanai

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

X

X

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Spraugveida korozija

• Ārēja/iekšēja vītnes korozija

Savienošanas ātrā pārbaude – 
Darbība: savienojiet komponentus. 
Rezultāts: ja komponentus ir grūti sastiprināt vai atvienot, 
instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

Dzēšgumijas ātrā pārbaude – 
Darbība: apstrādājiet skarto vietu ar zīmuļa dzēšgumiju.  
Ja dzēšgumija novērš krāsas maiņu, tas ir traips. 
Rezultāts: ja dzēšgumija nenovērš krāsas maiņu vai atklāj 
izdrupšanu, instruments ir nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Pārmērīga grieze vītnes iestiprināšanai

• Pārmērīga grieze vītnes atvienošanai

X

X

ü

ü





VIRSMAS BOJĀJUMS

31



V
IR

S
M

A
S B

O
JĀ

JU
M

S

32

X

Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Saskrāpēts

• Virsmas bojājums

Ātrā pārbaude ar nagu –  
Darbība: pārlaidiet pirksta nagu pāri virsmai. 
Rezultāts: ja nags saskaras ar pretestību, instruments ir nodilis 
un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Pielietots neatbilstošs spēks

ü
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Iegriezums

• Iebuktēts

• Apdrupis

Ātrā pārbaude ar nagu –  
Darbība: pārlaidiet pirksta nagu pāri virsmai. 
Rezultāts: ja nags saskaras ar pretestību, instruments ir nodilis 
un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Pielietots neatbilstošs spēks
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

•  Uzaugumi

Ātrā pārbaude ar nagu –  
Darbība: pārlaidiet pirksta nagu pāri virsmai. 
Rezultāts: ja nags saskaras ar pretestību, instruments ir nodilis 
un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Neparedzēta saskare ar mīkstajiem audiem 
vai kaulu

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

X
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Izkalumi

• Saskrāpēts

• Iebuktēts

Ātrā pārbaude ar nagu –  
Darbība: pārlaidiet pirksta nagu pāri virsmai. 
Rezultāts: ja nags saskaras ar pretestību, instruments ir nodilis 
un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama izmantojamība ar rokām

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde
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X

Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Pārklājuma zudums • Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Pielietots neatbilstošs spēks
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X

Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Nodiluši skrūvgrieži

• Noapaļotas malas

• Nepietiekama atgriezeniskā saite

• Komponenti nav savienoti pietiekami labi

• Komponenti nav pietiekami atvienoti

• Nepietiekama atkārtotā apstrāde

• Pielietots neatbilstošs spēks
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Bojāti asmeņi • Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Pārmērīgs spēks mīksto audu, kaula vai kaulu 
cementa izņemšanai

• Neatbilstoša izmantojamība ar mīkstajiem 
audiem vai kaulu
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Bojāti asmeņi • Nepietiekama kaula, mīksto audu vai kaulu 
cementa izņemšana saskaņā ar noteiktu/
nenoteiktu formu

• Pārmērīgs spēks mīksto audu, kaula vai kaulu 
cementa izņemšanai

• Neatbilstoša izmantojamība ar mīkstajiem 
audiem vai kaulu
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Apraksts Nodiluma iespējamās sekas

• Nodiluši marķējumi, nodilusi instrukcijas vai implanta kontūra

Salasāmības ātrā pārbaude –

Darbība: izlasiet instrumenta marķējumus, instrukcijas un 
pārbaudiet implanta kontūru. 

Rezultāts: ja instrumenta marķējums, instrukcijas vai implanta 
kontūras nav salasāmas vai ir grūti salasāmas, instruments ir 
nodilis un tas ir jāatgriež ražotājam.

• Neskaidri marķējumi, neskaidras instrukcijas 
vai implanta kontūra

• Neprecīza atgriezeniskā saite pirmsoperācijas 
plānošanas laikā
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Viss šeit ietvertais saturs ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmēm un 
citām intelektuālā īpašuma tiesībām (ja piemērojams), kas pieder vai 
ir licencētas Zimmer  Biomet vai tā filiālēm un ko nedrīkst nodot tālāk, 
kopēt vai izpaust ne pilnībā, ne daļēji bez Zimmer Biomet tiešas rakstiskas 
piekrišanas. 

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai veselības aprūpes speciālistiem, 
uzņēmuma Zimmer  Biomet tirdzniecības pārstāvjiem un Zimmer  Biomet 
darbiniekiem. Izplatīšana jebkuram citam saņēmējam ir aizliegta.

Uzņēmums Zimmer  Biomet nepraktizē medicīnu. Sniegtā informācija 
ir vispārīga, tā neatspoguļo un nav uzskatāma par medicīniskām 
rekomendācijām vai ieteikumiem un tai ir tikai medicīniski informatīvs 
raksturs. 
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Legal Manufacturer
Zimmer CAS 
75 Queen Street Suite 3300
Montreal Quebec H3C 2N6
Canada

2797

Legal Manufacturer
Biomet Sports Medicine
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Orthopedics 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Trauma 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet U.K. Ltd. 
Waterton Industrial Estate 
Bridgend, CF31 3XA 
United Kingdom

Legal Manufacturer
Zimmer Switzerland 
Manufacturing GmbH 
(ZSM GmbH) 
Sulzerallee 8 
8404 Winterthur

Legal Manufacturer
Biomet Biologics
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Zimmer, Inc.
1800 W. Center Street
Warsaw, Indiana 46580
United States

Legal Manufacturer
Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland

Legal Manufacturer
Cayenne Medical, Inc.
16597 North 92nd Street  
Suite 101
Scottsdale, AZ 85260 
USA

Legal Manufacturer
Zimmer Trabecular Metal 
Technology, Inc.
10 Pomeroy Road
Parsippany, NJ 07054
USA

Legal Manufacturer
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
France

1639

0123 0459

0413

Iepriekš minētie CE marķējumi nav derīgi bez CE marķējuma uz produkta 
etiķetes. ES I  klases ierīcēm CE marķējums būs redzams bez paziņotās 
iestādes 4 ciparu numura.




