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Cel

• Niniejszy dokument ma na celu ułatwić użytkownikowi ocenę, czy przeciągacz do nici 

Cayenne Medical firmy Zimmer Biomet zużył się w stopniu uniemożliwiającym dalsze 

użytkowanie. 

• Jeśli zidentyfikowany zostanie wskaźnik opisany w niniejszym podręczniku, przeciągacz do 

nici należy odesłać do firmy Zimmer Biomet jako instrument zużyty.  

Zakres

• Ta instrukcja zawiera informacje, które dotyczą wyłącznie wielorazowych przeciągaczy do nici 

Cayenne Medical (Zimmer Biomet) wymienionych poniżej:

− Przeciągacz do nici Quattro® (CM-9010)

− Przeciągacz do nici Quattro GT (CM-9010GT)

− Przeciągacz do nici Lock-Stitch® (CM-9010LS)

− Przeciągacz do nici z ładowaniem bocznym Quattro GTS Side Load (CM-9010GTS)

• Niniejszy podręcznik NIE DOTYCZY igły do przeciągania nici Quattro ani żadnych 

innych instrumentów Cayenne Medical lub Zimmer Biomet (przeznaczonych do użytku 

wielokrotnego lub jednorazowego).

Słownik

Wskaźnik – pojęcie stosowane do opisywania uszkodzenia urządzenia, które może wskazywać, 

że instrument nie nadaje się już do użytku.

Informacje zwrotne – wszelkie określone wzrokowe, akustyczne lub dotykowe informacje 

zwrotne służące jako wskaźnik decyzji/działania.

Szybka kontrola – ocena stanu instrumentu w celu wykrycia oznak zużycia.

Suche przejście – przeprowadzenie igły przez czysty i suchy przeciągacz do nici, poza ciałem 

pacjenta i bez żadnych płynów ustrojowych zapewniających smarowanie.  
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Spust

Numer części 
(oznaczenie)

Producent 
(oznaczenie)

Numer partii  
(oznaczenie)

Nazwa produktu  
(oznaczenie)

Górna 
szczęka

Dolna 
szczęka

Drzwi chwytaka

Wzniesienie

Stoper 
szczęki

Uchwyt

Igła przeciągacza 
do nici

Drzwi 
chwytaka

Igła do 
nici

Stoper 
szczęki

Nazwa produktu 
(oznaczenie)

Wąsy

Bolec zawiasu

Bolce 
zawiasu

Komponenty przeciągacza 

do nici:

Opis struktury dokumentu

Niniejszy podręcznik opisuje kilka typów zużycia (tj. wskaźników), którym może ulec przeciągacz 

do nici, w tym: 

i. Nieprawidłowe ustawienie szczęk

ii. Wygięcie szczęk

iii. Nieprawidłowa interakcja między przeciągaczem do nici a igłą

iv. Nieprawidłowe działanie drzwi chwytaka

v. Wystające bolce

vi. Zatarte oznaczenia laserowe

Wymienione powyżej wskaźniki świadczą o zużyciu i uszkodzeniu przeciągaczy do nici Cayenne 

Medical (Zimmer Biomet), co może wskazywać, że przeciągacz do nici powinien zostać wykluczony 

z użytkowania. Niniejszy podręcznik jest podzielony według wskaźników wymienionych powyżej. 

Każda część dotycząca określonego wskaźnika zawiera następujące elementy:

• Ilustracje przedstawiające, jak może wyglądać każdy ze wskaźników. 

• Legenda symboli

  Zdatny do użycia

  Niezdatny do użycia

• Opisy pokazanego wskaźnika i treść odpowiednią do wskaźnika.

• Możliwe skutki zużycia przeciągacza do nici odpowiednie do danego wskaźnika.

• Metody szybkiej kontroli, które pomogą użytkownikowi ocenić stan przeciągacza do nici 

pod kątem obecności wskaźnika.

Opis struktury dokumentu (cd.)
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Kontrola/test działania

Podczas ładowania instrumentów do ich pojemników po czyszczeniu, a przed sterylizacją, należy 

sięgnąć do podręcznika i wykonać poniższe instrukcje.

1. Przed każdym użyciem przeciągacza do nici należy sięgnąć do podręcznika i wykonać 

poniższe instrukcje.

2. Przeciągacze do nici należy sprawdzić pod kątem kompletności i działania, wykonując między 

innymi:

a. wzrokową i dotykową kontrolę przeciągacza do nici; 

b. test działania przeciągacza do nici;

c. kontrolę w poszukiwaniu wszelkich postaci zużycia opisanych w tym podręczniku.

3. W celu określenia przydatności instrumentu do użycia należy wziąć pod uwagę wyniki 

uruchomienia oraz stopień wszelkich postaci zużycia.

4. Jeśli przeciągacz do nici zostanie uznany za niezdatny do dalszego użytku lub zdatność ta jest 

wątpliwa po jego skontrolowaniu i sprawdzeniu Podręcznika eksploatacji przeciągacza do 

nici, należy rozpocząć procedurę zwrotu przeciągacza do firmy Zimmer Biomet.

Zwrot przeciągacza(-czy) do nici

W razie postawienia w jakiejkolwiek chwili, poza czasem tej kontroli, zarzutu dotyczącego 

pochodzenia, jakości, trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, skuteczności lub działania 

przeciągacza do nici należy wypełnić i przesłać raport z użytkowania produktu (Product Experience 

Report, CF04001) i zwrócić przeciągacz do nici do firmy Zimmer Biomet w celu zbadania.

Jeśli przeciągacz do nici nie jest zwracany w ramach reklamacji, należy wypełnić i przesłać 

formularz zwrotu zużytego instrumentu (Worn Instrument Return Form, F-01413 D). Program 

zwrotu zużytych instrumentów nie jest zamiennikiem procedury składania reklamacji.

Nie należy podejmować prób utylizacji przeciągacza do nici jakimikolwiek innymi metodami.
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Opis

 Zdatny do użycia: Gdy przeciągacz do nici 
trzymany jest z boku, a szczęki są powoli 
zamykane, górna szczęka powinna stykać się 
z oboma stoperami szczęki na dolnej szczęce 
(stopery szczęki znajdują się na zewnętrznej 
części każdego wzniesienia). 

 Niezdatny do użycia: Górna szczęka nie może 
„chwytać” żadnego ze wzniesień ani stykać się 
z nim przed kontaktem ze stoperami szczęki na 
dolnej szczęce.

Możliwe skutki zużycia

• Igła do nici może nie przejść przez drzwi chwytaka

• Przeciągacz do nici może nieprawidłowo uwolnić nić (brak przeciągnięcia nici)

Szybka kontrola wzrokowa i dotykowa Kontrola wzrokowa i dotykowa

Należy sprawdzić ten wskaźnik, trzymając przeciągacz  
do nici z boku i sprawdzając go z obu stron (lewą stroną  
do góry i prawą stroną do góry).

Trzymać przeciągacz do nici z boku i powoli 
pociągać za spust, aby zamknąć górną 
szczękę. Jeśli użytkownik poczuje „skok” lub 
„chwycenie” podczas zamykania szczęki 
lub jeśli górna szczęka zetknie się z jednym 
ze wzniesień przed kontaktem ze stoperem 
szczęki na dolnej szczęce, przeciągacz do nici 
należy zwrócić do firmy Zimmer Biomet.

Nieprawidłowe ustawienie szczęk

Lewą stroną do góry Prawą stroną do góry
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Wygięcie szczęk

Szybka kontrola wzrokowa

Kontrola wzrokowa: Sprawdzić wzniesienia i wąsy na dolnej szczęce, 
oglądając je z każdej strony. Jeśli dolna szczęka wydaje się być wygięta 
w dowolną stronę (do wewnątrz, na zewnątrz, w górę lub w dół), 
przeciągacz do nici należy odesłać do firmy Zimmer Biomet. 

Opis

 Zdatny do użycia: Dwa wzniesienia na dolnej 
szczęce przeciągacza do nici powinny być 
do siebie równoległe i wyrównane z trzonem 
przeciągacza do nici (w kierunku dystalnego 
końca każdego wąsa).

 Niezdatny do użycia: Dolna szczęka i/lub 
wąs(y) nigdy nie powinny wydawać się wygięte 
(do wewnątrz, na zewnątrz, w górę ani w dół).

Możliwe skutki zużycia

• Ten typ zużycia może spowodować nieprawidłowe ustawienie igły, co może prowadzić do nieprawidłowego 
uwolnienia nici i/lub przedwczesnego złamania końcówki igły do nici.

• Opóźnienie zabiegu związane z nieprawidłowym działaniem wyrobu.
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Nieprawidłowa interakcja między przeciągaczem do nici a igłą

Szybka kontrola dotykowa

• Kontrola dotykowa: Wprowadzić nową igłę do nici Quattro (CM-9011) do czystego i suchego przeciągacza do nici. 
Ścisnąć uchwyt przeciągacza do nici i „przeciągnąć na sucho” igłę, aby wyczuć wszelkie nierówności, hamowanie, 
chwytanie i nietypowe/nadmierne tarcie. Upewnić się, że informacje zwrotne z kontroli dotykowej podczas 
przeprowadzania igły przez przeciągacz do nici są prawidłowe (tj. brak blokowania, chwytania lub hamowania). 

• Jeśli wystąpi nietypowe/nadmierne klikanie, przeskakiwanie, blokowanie, chwytanie lub hamowanie podczas 
przeprowadzania igły do nici, należy zwrócić przeciągacz do nici do firmy Zimmer Biomet.

Opis

 Zdatny do użycia: Podczas przeciągania 
nieużywanej igły do nici Quattro (CM-9011) 
przez szczękę, igła powinna przechodzić 
gładko.

 Niezdatny do użycia: Nie powinno pojawiać się 
nietypowe/nadmierne klikanie, blokowanie, 
przeskakiwanie, chwytanie lub hamowanie 
podczas przeciągania nieużywanej igły do nici 
Quattro przez przeciągacz do nici.

Możliwe skutki zużycia

• Złamanie końcówki igły do nici 

• Nieprawidłowe uwolnienie nici ze względu na odchylenie igły do nici od zamierzonej trajektorii 
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Nieprawidłowe działanie drzwi chwytaka (nie dotyczy modelu CM-9010)

Szybka kontrola wzrokowa i dotykowa

• Uruchomić przeciągacz do nici: Nacisnąć spust i uchwyt przeciągacza do nici, aby przeprowadzić igłę do nici przez 
drzwi chwytaka górnej szczęki, a następnie zwolnić spust i uchwyt, wycofując igłę do dolnej szczęki. 

• Kontrola wzrokowa: Po przeprowadzeniu igły do nici spojrzeć na górną szczękę przeciągacza do nici, aby upewnić 
się, że drzwi chwytaka całkowicie się zamknęły.

• Kontrola dotykowa: Po przeprowadzeniu igły do nici delikatnie przeciągnąć palcem wzdłuż górnej szczęki 
przeciągacza do nici, aby upewnić się, że drzwi chwytaka nie są otwarte ani odchylone (tj. nie wystają). 

• Jeśli drzwi chwytaka nie będą całkowicie zamknięte w trakcie kontroli, należy wyczyścić przeciągacz do nici za 
pomocą wacika z alkoholem lub szczotki i alkoholu, a następnie powtórzyć szybkie kontrole wzrokowe i dotykowe. 

• Jeśli po wyczyszczeniu przeciągacza do nici drzwi chwytaka nadal nie zamkną się całkowicie, należy zwrócić 
przeciągacz do nici do firmy Zimmer Biomet.

Opis

 Zdatny do użycia: Drzwi chwytaka na górnej 
szczęce przeciągacza do nici powinny się 
całkowicie zamykać za każdym razem, gdy 
igła do nici jest przeprowadzana przez górną 
szczękę i wycofywana do dolnej szczęki.

 Niezdatny do użycia: Drzwi chwytaka nie 
powinny pozostawać otwarte ani odchylone po 
przeprowadzeniu igły do nici.

Możliwe skutki zużycia

• Nić nie zostanie złapana w drzwiach chwytaka

• Nić ześlizgnie się ze szczęki chwytającej
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Wystające bolce

Szybka kontrola wzrokowa i dotykowa

• Kontrola wzrokowa: Dokładnie sprawdzić przeciągacz do nici wzrokowo, aby upewnić się, że nie ma wystających 
krawędzi ani bolców zawiasów po bokach lub na górnej powierzchni przeciągacza.

• Kontrola dotykowa: Delikatnie przeciągnąć palcem po powierzchni i krawędziach przeciągacza do nici. 

• Jeśli podczas kontroli wyrobu zidentyfikowane zostaną ostre lub pęknięte krawędzie bądź wystające bolce 
zawiasów, przeciągacz do nici należy zwrócić do firmy Zimmer Biomet. 

Opis

 Zdatny do użycia: Wszystkie powierzchnie 
przeciągacza do nici powinny być gładkie 
w dotyku, a bolce zawiasów powinny być 
wyrównane z jego powierzchnią.

 Niezdatny do użycia: Nie powinny zostać 
wykryte ostre krawędzie wzdłuż boków lub 
górnej powierzchni przeciągacza i/lub bolce 
zawiasów wystające ponad jego powierzchnię.

Możliwe skutki zużycia

• Złamanie bolca zawiasu

• Demontaż przeciągacza do nici

• Zaczepienie drzwiami chwytaka / innym elementem o tkankę lub kaniulę

• Perforacja rękawiczek i/lub bariery sterylnej
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Zatarte oznaczenia laserowe

Szybka kontrola wzrokowa i dotykowa

• Kontrola wzrokowa: Wzrokowo sprawdzić przeciągacz do nici, aby upewnić się, że wszystkie oznaczenia są czytelne 
(tj. numer części, numer partii, nazwa produktu i/lub nazwa producenta).  

• Jeśli którekolwiek oznaczenia na przeciągaczu do nici są nieczytelne dla użytkownika, przeciągacz do nici należy 
zwrócić do firmy Zimmer Biomet. 

Opis

 Zdatny do użycia: Oznaczenia na przeciągaczu 
do nici powinny być wyraźne i łatwe do 
odczytania (numer części, numer partii, nazwa 
produktu i/lub producenta).

 Niezdatny do użycia: Oznaczenia na 
przeciągaczu do nici nie powinny być zatarte 
w stopniu uniemożliwiającym ich przeczytanie.

Możliwe skutki zużycia

• Nieprawidłowa identyfikacja numeru części, numeru partii, nazwy produktu i/lub producenta przeciągacza do nici.





Cała treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi 
stosownymi prawami własności intelektualnej, posiadanymi lub użyczonymi na mocy licencji 
firmie Cayenne Medical (Zimmer Biomet) lub jej podmiotom zależnym, o ile nie zaznaczono 
inaczej, i nie wolno jej rozpowszechniać, powielać ani ujawniać w całości ani w części bez 
jednoznacznej pisemnej zgody firmy Cayenne Medical (Zimmer Biomet). 

Niniejszy materiał jest przeznaczony dla pracowników służby zdrowia, handlowców firmy 
Zimmer Biomet oraz pracowników firmy Zimmer Biomet. Przekazywanie go jakimkolwiek innym 
odbiorcom jest zabronione. 

Firma Zimmer Biomet nie prowadzi praktyki medycznej. Przedstawione informacje są natury 
ogólnej i nie reprezentują ani nie stanowią porad lub zaleceń medycznych; są przeznaczone 
jedynie do celów edukacji medycznej.

©2019 Zimmer Biomet

2362.1-GLBL-pl-REV1019 
71317 – C

Autoryzowany Przedstawiciel
Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland 

Producent uprawniony
Cayenne Medical,  
a Zimmer Biomet Company
16597 N. 92nd St
Suite 101
Scottsdale, AZ 85260

www.zimmerbiomet.com
2797


