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Scop

Acest manual este conceput pentru a ajuta utilizatorul să determine dacă un instrument reutilizabil 

s-a uzat în asemenea măsură încât nu mai este adecvat pentru utilizare. Pentru instrucțiuni 

suplimentare despre îngrijirea instrumentelor reutilizabile, consultați Instrucțiunile de îngrijire, 

curățare, întreținere și sterilizare a instrumentelor Zimmer (nr. doc. 97-5000-170-00).

Domeniu de aplicare

Acest manual furnizează informații aplicabile instrumentelor reutilizabile folosite pentru 

implantarea implanturilor de șold, genunchi, umăr, cot, gleznă, în urma traumelor și implanturilor 

spinale selectate. Aceste informații NU SUNT APLICABILE instrumentelor de unică folosință (sterile 

și nesterile). 

Glosar

Indicator – Un termen utilizat pentru a descrie deteriorarea unui dispozitiv care poate indica faptul 

că instrumentul nu mai este adecvat pentru utilizare.

Feedback – Se referă la orice feedback vizual, auditiv sau tactil specific care servește drept 

indicator de decizie/acțiune.

Verificare rapidă – O evaluare a stării instrumentului pentru a detecta prezența uzurii.

Reprelucrare – Procesele validate, inclusiv curățarea, dezinfectarea și sterilizarea, necesare pentru 

a face un dispozitiv medical care a fost utilizat sau contaminat anterior, potrivit pentru utilizarea sa 

unică intenționată ulterioară.

Înțelegerea structurii documentului

Prezentul manual descrie mai multe tipuri de uzură, inclusiv:

i. Îndoire

ii. Decolorare

iii. Coroziune

iv. Fractură

v. Deteriorări ale filetului

vi. Deteriorări ale suprafeței
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Înțelegerea structurii documentului (continuare)

Indicatorii identificați mai sus reprezintă semne de uzură și deteriorare a instrumentelor reutilizabile. 

Manualul este separat în funcție de indicatorii menționați anterior. Fiecare secțiune cu un indicator 

conține:

• Imagini care reprezintă categoria de indicator căreia îi aparține acesta. Imaginile sunt doar 

o reprezentare a uzurii posibile.

• Descrieri ale indicatorului prezentat în imagine și conținut specific pentru indicator.

• Metode de verificare rapidă pentru a asista la evaluarea instrumentului în ce privește 

prezența indicatorului menționat.

• Potențiale efecte ale uzurii oricărui instrument reutilizabil specifice pentru indicatorul 

descris, nu în particular cele prezentate în imaginile furnizate, pentru a ajuta la evaluarea 

instrumentului în privința adecvării pentru utilizare.

• Legenda simbolurilor

 ü  Adecvat pentru utilizare

 X  Neadecvat pentru utilizare

Inspecție/Testarea funcționării

În timpul încărcării instrumentelor în cutiile lor respective de instrumente după curățare și înainte de 

sterilizare, consultați manualul și urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Instrumentele trebuie inspectate în privința caracterului complet și funcționării.

2. Inspecția include:

a. Verificarea instrumentelor care fac parte dintr-un ansamblu mai mare sau dintr-un 

ansamblu cu componente care se conectează.

b. Verificarea mecanismelor interne, precum inele de etanșare, arcuri și sub-componente, 

dacă dispozitivul este destinat dezasamblării pentru reprelucrare adecvată.

c. Acționarea pieselor mobile, precum balamale/îmbinări și caracteristicilor mobile, precum 

mânere, clicheți, cuplaje și piese glisante.

d. Inspectarea prezenței tuturor formelor de uzură descrise în acest manual.

3. Rezultatele verificării ansamblului, acționării și măsura tuturor formelor de uzură trebuie luate 

în considerare pentru a determina dacă un instrument este adecvat pentru utilizare.

4. Dacă se determină că instrumentul reutilizabil nu mai este adecvat pentru utilizare sau dacă 

caracterul adecvat pentru utilizare este încă pus la îndoială după inspectarea instrumentului și 

consultarea manualului privind durata de viață a instrumentelor reutilizabile, inițiați procesul 

pentru returnarea instrumentului (instrumentelor) la producător.
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Returnarea instrumentelor reutilizabile

Dacă se face o afirmație legată de identitatea, calitatea, durabilitatea, fiabilitatea, siguranța, 

eficacitatea sau performanțele unui dispozitiv în orice alt moment, vă rugăm să completați și 

să trimiteți un raport de experiență privind produsul (CF04001) și să returnați instrumentele 

reutilizabile producătorului pentru investigare.

Dacă instrumentul care va fi returnat nu face obiectul unei reclamații, completați și trimiteți un 

formular de returnare a instrumentelor uzate (FRM107001 D).

Programul de returnare a instrumentelor uzate nu înlocuiește procesul de depunere a reclamațiilor.

Vă rugăm să nu încercați să eliminați instrumentele reutilizabile prin orice alte mijloace.
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Îndoit

• Încovoiat

• Deformat

• Fire destrămate

Verificare rapidă prin rostogolire –  
Acțiune: Instrumentul este rostogolit înainte și înapoi pe 
o suprafață plană.  
Rezultat: Dacă instrumentul are o mișcare neuniformă, acesta 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă pe o suprafață înclinată –  
Acțiune: Instrumentul este rostogolit pe o suprafață înclinată. 
Rezultat: Dacă instrumentul nu se rostogolește liber, acesta 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă a ridicării capătului liber –  
Acțiune: Așezați instrumentul orizontal pe o suprafață plană. 
Rezultat: Dacă se observă o deflecție la capătul liber, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Forță neadecvată aplicată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Aplicare/înlăturare inadecvată a cimentului 
osos

X

Xü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Arcuit

• Curbat

• Încovoiat

• Fire destrămate

Verificare rapidă prin rostogolire – 
Acțiune: Instrumentul este rostogolit înainte și înapoi pe 
o suprafață plană. 
Rezultat: Dacă instrumentul are o mișcare neuniformă, acesta 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă pe o suprafață înclinată – 
Acțiune: Instrumentul este rostogolit pe o suprafață înclinată. 
Rezultat: Dacă instrumentul nu se rostogolește liber, acesta 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă a ridicării capătului liber – 
Acțiune: Așezați instrumentul orizontal pe o suprafață plană. 
Rezultat: Dacă se observă o deflecție la capătul liber, instrumentul 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă a încovoierii – 
Acțiune: Așezați instrumentul pe o suprafață plană cu oricare dintre 
capete pe o margine dreaptă. 
Rezultat: Dacă există o deflecție în direcția lățimii, instrumentul 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

• Forță neadecvată aplicată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Aplicare/înlăturare inadecvată a cimentului 
osos

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Muchii de tăiere ondulate • Forță neadecvată aplicată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Aplicare/înlăturare inadecvată a cimentului 
osos

X

X

ü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Țeavă sau cablu de lumină îndoite

Verificare rapidă cu ajutorul luminii –  
Acțiune: Țineți capătul țevii sau cablului de lumină în fața unei 
surse de lumină și uitați-vă prin țeavă sau cablu la celălalt capăt. 
Rezultat: Dacă lumina nu mai trece prin țeavă sau cablu, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Lumină pentru ghidare neadecvată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

Îndoit, arcuit sau încovoiat: 

• Cutii

• Baze

• Tăvi

• Capace

• Brățări sau suporturi

• Funcție insuficientă a mânerelor, capacelor și 
componentelor rotative

• Poate permite deplasarea liberă a conținutului

• Interferență între componentele cutiei 
și conținut

• Reprelucrare neadecvată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

XX

ü ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Marcaje ale produsului decolorate

Verificare rapidă a lizibilității –  
Acțiune: Citiți marcajele instrumentului. 
Rezultat: Dacă marcajele instrumentului sunt ilizibile sau dificil 
de citit, acesta prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Marcaje ale produsului ilizibile

• Feedback inexact

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Marcaje ale produsului decolorate din cauza coroziunii

Verificare rapidă cu radiera creionului –  
Acțiune: Frecați o radieră de creion pe suprafața afectată.  
Dacă decolorarea este înlăturată de radieră, aceasta este o pată. 
Rezultat: Dacă decolorarea nu este înlăturată de radieră sau 
relevă corodare, instrumentul prezintă semne de uzură și 
trebuie returnat producătorului.

Verificare rapidă a lizibilității – 
Acțiune: Citiți marcajele instrumentului. 
Rezultat: Dacă marcajele instrumentului sunt ilizibile sau dificil 
de citit, acesta prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Marcaje ale produsului ilizibile

• Feedback inexact

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Coroziunea suprafeței

• Corodare

Verificare rapidă cu radiera creionului – 
Acțiune: Frecați o radieră de creion pe suprafața afectată.  
Dacă decolorarea este înlăturată de radieră, aceasta este o pată. 
Rezultat: Dacă decolorarea nu este înlăturată de radieră sau 
relevă corodare, instrumentul prezintă semne de uzură și 
trebuie returnat producătorului.

• Feedback inexact

• Reprelucrare neadecvată

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

X

ü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Fisurare corozivă

• Coroziunea filetului extern/intern

Verificare rapidă prin filetare – 
Acțiune: Filetați componentele. 
Rezultat: Dacă există dificultate la înșurubarea sau deșurubarea 
componentelor, instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie 
returnat producătorului.

Verificare rapidă cu radiera creionului – 
Acțiune: Frecați o radieră de creion pe suprafața afectată.  
Dacă decolorarea este înlăturată de radieră, aceasta este o pată. 
Rezultat: Dacă decolorarea nu este înlăturată de radieră sau 
relevă corodare, instrumentul prezintă semne de uzură și 
trebuie returnat producătorului.

• Feedback inexact

• Reprelucrare neadecvată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Cuplu de torsiune excesiv la cuplarea filetelor

• Cuplu de torsiune excesiv la decuplarea 
filetelor

X

X

ü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Marcaje ale produsului decolorate din cauza coroziunii

Verificare rapidă cu radiera creionului –  
Acțiune: Frecați o radieră de creion pe suprafața afectată. 
Rezultat: Dacă decolorarea este înlăturată de radieră, aceasta 
este o pată.  
Dacă decolorarea nu este înlăturată de radieră sau relevă 
corodare, instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie 
returnat producătorului.

Verificare rapidă a lizibilității – 
Acțiune: Citiți marcajele instrumentului. 
Rezultat: Dacă marcajele instrumentului sunt ilizibile sau dificil 
de citit, acesta prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Marcaje ale produsului ilizibile

• Feedback inexact

X

ü



FISURARE

23



FR
A
C
TU

R
Ă

24

Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Fisurat • Reprelucrare neadecvată

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Forță neadecvată aplicată

• Feedback inexact

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Crăpat • Reprelucrare neadecvată

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Forță neadecvată aplicată

• Fractură

• Feedback inexact

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

X

ü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Crăpat/fisurat la corpul flexibil al axului • Reprelucrare neadecvată

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Forță neadecvată aplicată

• Fisură

• Feedback inexact

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Filete externe/interne uzate

• Filete externe/interne deteriorate

Verificare rapidă prin filetare –  
Acțiune: Filetați componentele. 
Rezultat: Dacă există dificultate la înșurubarea sau deșurubarea 
componentelor, instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie 
returnat producătorului.

• Cuplu de torsiune excesiv la cuplarea filetelor

• Cuplu de torsiune excesiv la decuplarea 
filetelor

• Feedback inexact

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

X

X

ü

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Fisurare corozivă

• Coroziunea filetului extern/intern

Verificare rapidă prin filetare – 
Acțiune: Filetați componentele. 
Rezultat: Dacă există dificultate la înșurubarea sau deșurubarea 
componentelor, instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie 
returnat producătorului.

Verificare rapidă cu radiera creionului – 
Acțiune: Frecați o radieră de creion pe suprafața afectată.  
Dacă decolorarea este înlăturată de radieră, aceasta este o pată. 
Rezultat: Dacă decolorarea nu este înlăturată de radieră sau 
relevă corodare, instrumentul prezintă semne de uzură și 
trebuie returnat producătorului.

• Feedback inexact

• Reprelucrare neadecvată

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Cuplu de torsiune excesiv la cuplarea filetelor

• Cuplu de torsiune excesiv la decuplarea 
filetelor

X

X

ü

ü
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X

Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Zgâriat

• Suprafață deteriorată

Verificare rapidă cu unghia –  
Acțiune: Deplasați unghia pe suprafață. 
Rezultat: Dacă unghia este obstrucționată/întâmpină rezistență, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Forță neadecvată aplicată

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Ciobit

• Îndoit

• Așchiat

Verificare rapidă cu unghia –  
Acțiune: Deplasați unghia pe suprafață. 
Rezultat: Dacă unghia este obstrucționată/întâmpină rezistență, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Forță neadecvată aplicată

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Bavură

Verificare rapidă cu unghia –  
Acțiune: Deplasați unghia pe suprafață. 
Rezultat: Dacă unghia este obstrucționată/întâmpină rezistență, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Contact cu țesut moale sau os neintenționat

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

X

Xü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Scobit

• Zgâriat

• Îndoit

Verificare rapidă cu unghia –  
Acțiune: Deplasați unghia pe suprafață. 
Rezultat: Dacă unghia este obstrucționată/întâmpină rezistență, 
instrumentul prezintă semne de uzură și trebuie returnat 
producătorului.

• Feedback inexact

• Acomodare neadecvată a utilizării manuale

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

X

ü
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X

Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Pierderea stratului de acoperire • Feedback inexact

• Înlăturare inadecvată a osului, țesutului moale 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Reprelucrare neadecvată

• Forță neadecvată aplicată

ü
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X

Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Tije pentru șurubelniță uzate

• Margini rotunjite

• Feedback inexact

• Cuplare neadecvată a componentelor

• Decuplare neadecvată a componentelor

• Reprelucrare neadecvată

• Forță neadecvată aplicată

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Muchii de tăiere deteriorate • Înlăturare inadecvată a țesutului moale, osului 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Forță excesivă pentru înlăturarea țesutului 
moale, osului sau cimentului osos

• Acomodare neadecvată a țesutului moale 
sau osului

X

ü
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Muchii de tăiere deteriorate • Înlăturare inadecvată a țesutului moale, osului 
sau cimentului osos la o formă specifică/
nespecifică

• Forță excesivă pentru înlăturarea țesutului 
moale, osului sau cimentului osos

• Acomodare neadecvată a țesutului moale 
sau osului
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Descriere Potențiale efecte ale uzurii

• Marcaje, instrucțiuni uzate sau contur implant uzat

Verificare rapidă a lizibilității –

Acțiune: Citiți marcajele, instrucțiunile instrumentului și verificați 
conturul implantului. 

Rezultat: Dacă marcajele, instrucțiunile instrumentului sau 
conturul implantului sunt ilizibile sau dificil de citit, instrumentul 
prezintă semne de uzură și trebuie returnat producătorului.

• Marcaje, instrucțiuni ilizibile sau contur 
implant ilizibil

• Feedback inexact în timpul planificării 
preoperatorii
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Întregul conținut al prezentului document este protejat prin drepturi 
de autor, mărci înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală, 
după caz, deținute de sau licențiate către Zimmer Biomet sau asociații 
acesteia, cu excepția cazului în care este indicat altfel, și este interzis să 
fie redistribuite, reproduse sau dezvăluite, în întregime sau parțial, fără 
acordul scris explicit al Zimmer Biomet. 

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul medical, 
personalului de vânzare Zimmer Biomet și angajaților Zimmer  Biomet. 
Distribuirea către orice alt destinatar este interzisă.

Zimmer Biomet nu practică medicina. Informațiile prezentate sunt de 
natură generală și nu reprezintă sau constituie sfaturi sau recomandări 
medicale și sunt numai în scopuri de educație medicală. 

©2021 Zimmer Biomet
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Marcajele CE de mai sus nu sunt valabile decât dacă există un marcaj CE 
pe eticheta produsului. Pentru dispozitivele din Clasa UE I, marcajul CE va 
apărea fără numărul alcătuit din 4 cifre al organismului notificat.
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