
Bruksanvisning  
for syntetiske chronOS-benmasseimplantater 
(syntetiske chronOS-benmassegranuler, 
forhåndsformede, syntetiske chronOS-
benmasseemner, syntetisk chronOS Vivify-
benmasse og syntetiske chronOS-
benmasseinnsatser) 

Denne bruksanvisningen er ikke 
beregnet for distribusjon i USA.





Norsk

Denne bruksanvisningen er ikke beregnet for distribusjon i USA. Les gjennom denne 
bruksanvisningen, “Viktig informasjon” fra Synthes og den tilhørende kirurgiske 
teknikken nøye før bruk. Sørg for at du er kjent med den riktige kirurgiske teknikken. 
Det anbefales sterkt å ha tilstrekkelig erfaring i feltet for bruk av biomaterialer før 
syntetiske chronOS-benmasseimplantater brukes.

Materiale(r):   Standard(er):
-trikalsiumfosfat [Ca3(PO4)2]  ASTM-1088

Tiltenkt bruk
Syntetiske chronOS-benmasseimplantater er benerstatningsmateriale av syntetisk, 
porøst og resorberbart -trikalsiumfosfat (-TCP). Som midlertidig benerstatning virker 
den ved å fylle og danne bro mellom bendefekter hos barn, ungdommer og voksne.

Indikasjoner
Syntetiske chronOS-benmasseimplantater skal brukes som syntetisk benmasse eller 
forsterkningsmateriale i områder som trenger porøst ben i stedet for kortikalt ben. 
Dette innbefatter kun fylling av bendefekter etter traumer, rekonstruksjon eller 
korrigering i ikke-lastbærende indikasjoner. 



Den porøse strukturen til syntetiske chronOS-benmasseimplantater fungerer som en 
matrise for innvekst av ben. Syntetiske chonOS-benmasseimplantater må alltid påføres 
under enossal eller subperiosteal implantasjon, dvs. i direkte kontakt med det vitale 
benet.

Som hovedregel er det anbefalt å bruke små granuler i små defekter og større granuler 
i større bendefekter.
 – Granulstørrelse på 0,5–0,7 mm for fylling av defekter opptil 1,0 ml
 – Granulstørrelse på 0,7–1,4 mm for fylling av defekter opptil 2,5 ml
 – Granulstørrelse på 1,4–2,8 mm og 2,8–5,6 mm for fylling av defekter fra 2,5 ml

Implantatet må fylle hele bendefekten (presstilpasset). Det er imidlertid avgjørende å 
unngå overfylling for å sikre spenningsfri sårlukning. Det er anbefalt å tildekke de fylte 
defektene med en periostealklaff eller et resorberbart tildekningsmateriale for å unngå 
bløtvevsinfiltrasjon.

En blanding med autologt og/eller allogent ben er sterkt anbefalt for større defekter 
(mer enn 20 ml). Størrelsen på det syntetiske chronOS-benmasseimplantatet som 
brukes, avhenger av størrelsen på bendefekten. 
Syntetiske chronOS-benmasseimplantater resorberes som regel innen 6 til 18 måneder 
og omdannes til ben, alt etter pasientforhold.



Kontraindikasjoner 
Syntetiske chronOS-benmasseimplantater skal ikke brukes i følgende omstendigheter:
 – Akutte og kroniske infeksjoner på operasjonsstedet, f.eks. inflammasjon, bakterielle 

bensykdommer (posttraumatisk eller kronisk osteomyelitt) og bløtvevsinfeksjoner 
 – Benmargskreft, Burkitts lymfom og andre lymfomer 
 – Defekter og frakturer i et område med åpen epifyse
 – Osteoporose
 – Alvorlig ustabilitet eller deformasjon på ekstraksjonsstedet (uthentingsstedet)
 – Lastbærende og ustabile bruksområder

Bivirkninger
 – Manglende eller forsinket sammenvoksing, som kan få implantatet til å svikte
 – Smerter, ubehag, unormal fornemmelse eller følelse grunnet enhetens tilstedeværelse
 – Økt respons i fibrøst vev rundt frakturstedet og/eller implantatet 

Bortsett fra disse potensielle bivirkningene foreligger det også en risiko for 
komplikasjoner som er forbundet med alle kirurgiske prosedyrer med bendefekter, slik 
som, men ikke begrenset til, bennekrose, infeksjon, nerveskader og smerter som 
kanskje ikke er forbundet med implantatet.



Eksperimentelle og kliniske data viser generelt sett god vevsrespons ved 
-trikalsiumfosfatimplantater i ben.

Følgende komplikasjoner kan likevel oppstå:
 – Fragmentforskyvning som følge av bruk i upassende indikasjoner
 – Nevrovaskulære skader forårsaket av kirurgiske traumer
 – Fremmedlegemereaksjoner
 – Allergiske reaksjoner
 – Inflammatoriske reaksjoner
 – Infeksjoner som kan føre til at prosedyren blir mislykket
 – Generelle komplikasjoner forårsaket av invasiv kirurgi

Steril enhet

Sterilisert med gammastråling

 – Oppbevar implantater i den beskyttende originalemballasjen, og ikke ta dem ut av 
emballasjen før de øyeblikkelig skal brukes.

 – Kontroller produktets utløpsdato før bruk og at den sterile emballasjen er hel.
 – Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.



Må ikke resteriliseres

 – Dette produktet er beregnet på engangsbruk og må ikke gjenbrukes. Gjenbruk eller 
reprosessering (f.eks. rengjøring og/eller resterilisering) kan kompromittere enhetens 
sterilitet eller integritet, noe som kan føre til infeksjon, svikt i enheten og/eller 
kontaminasjon.

Enhet til engangsbruk

Må ikke gjenbrukes

 – Dette produktet er beregnet på engangsbruk og må ikke gjenbrukes. Gjenbruk eller 
reprosessering (f.eks. rengjøring og/eller resterilisering) kan kompromittere enhetens 
sterilitet eller integritet, noe som kan føre til infeksjon, svikt i enheten og/eller 
kontaminasjon.

 – Innholdet i en åpnet eller skadet beskyttende ytteremballasje skal ikke lenger brukes 
og må ødelegges.

 – Innholdet må brukes umiddelbart etter at emballasjen er åpnet. Alle ubrukte deler 
må ødelegges.

 – Må ikke brukes etter utløpsdatoen.



Betingede restriksjoner
Bruken av syntetiske chronOS-benmasseimplantater har en mer begrenset indikasjon 
ved:
 – alvorlige, endokriniduserte bensykdommer (f.eks. hyperparatyroidisme)
 – pågående behandling med steroider og legemidler som påvirker kalsiummetabolismen 

(f.eks. kalsitonin)
 – alvorlig, dårlig kontrollert diabetes (diabetes mellitus) med tendenser for dårlig 

sårtilheling
 – immunsuppressiv behandling
 – dårlig benkvalitet

Bruken av syntetiske chronOS-benmasseimplantater er ikke kjent ved:
 – kardiovaskulære sykdommer
 – graviditet og amming
 – fylling av bendefekter i medfødte misdannelser
 – immunsuppressiv behandling eller strålebehandling
 – svekket immunforsvar, kompromittert sårtilheling



Advarsler
 – Ikke bruk syntetiske chronOS-benmasseimplantater som et frittstående produkt med 

mindre det kortikale benet kan tåle hele belastningen. Maksimal mekanisk stabilitet 
ved fylling av defekten med syntetiske chronOS-benmasseimplantater er en 
forutsetning for god, benete innlemmelse. Ved ustabilitet skal det brukes passende 
innvendig fiksering for først å stabilisere operasjonsområdet.

 – Ikke bruk en granulstørrelse på 2,8–5,6 mm til fylling av sinusløft.
 – Ikke forsøk å resterilisere ubrukt innhold fra en åpnet pakke. Slikt gjenværende 

innhold skal heller avhendes. Resterilisering av syntetiske chronOS-
benmasseimplantater kan føre til manglende produktsterilitet og/eller oppfyllelse av 
ytelsesspesifikasjoner. 

 – Syntetiske chronOS-benmasseimplantater skal ikke festes med skruer eller stifter rett 
i benet.

 – Perfusjonsposen er beregnet på innføring av benmarg eller blod i forhåndsformede, 
syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner.

 – Syntetiske chronOS-benmasseinnsatser for Cervios må kun brukes sammen med 
Synthes Cervios-enheter til fusjon i kroppen.

 – Ikke overskrid den anbefalte øvre volumgrensen, da det kan føre til for høyt trykk i 
perfusjonsposen.



Bruke den medisinske enheten med et legemiddel
Effekten ved blanding av syntetiske chronOS-benmasseimplantater med legemidler er 
ikke kjent.

Interaksjoner
Ingen negative interaksjoner med benmarg og autologt blod er hittil blitt rapportert.

Magnetresonansmiljø (MR-miljø)
Syntetiske chronOS-benmasseimplantater er av ikke-metallisk, uorganisk opprinnelse. 
Dette materialet er naturlig diamagnetisk og kan ikke varmes opp eller fungere som en 
antenne verken ved å bringe pasientene inn i MR-magneten eller under MR-
undersøkelser. Syntetiske chronOS-benmasseimplantater kan imidlertid brukes 
sammen med maskinvare av metall. Enhetene er ikke blitt evaluert for sikkerhet og 
kompatibilitet i MR-miljøet med mindre noe annet er oppgitt.
Vær oppmerksom på at det foreligger potensielle farer som inkluderer, men er ikke 
begrenset til:
 – oppvarming eller forflytning av enheten
 – artefakter på MR-bilde

Spesielle driftsinstruksjoner
Instruksjonene vedrørende asepsis må overholdes nøye når implantatet tas ut av 
emballasjen.



Syntetiske chronOS-benmasseimplantater må alltid påføres under enossal eller 
subperiosteal implantasjon, dvs. i direkte kontakt med det vitale benet. Den kirurgiske 
prosedyren avhenger av bendefektens beliggenhet, art og omfang. Fjern alt betent, 
nekrotisk vev og benpartikler for å klargjøre implantatstedet.

Den riktige implantatstørrelsen avgjøres ut fra størrelsen på bendefekten, vaskulariteten 
og størrelsen på de porøse benbitene dersom dette brukes. Hold områdene med 
enossale kar og nerver frie for å unngå trykksår.

Syntetiske chronOS-benmassegranuler
Det kan være nyttig å blande syntetiske chronOS-benmassegranuler med autolog 
benmarg eller autologt blod for lettere håndtering. Før den resulterende blandingen 
inn i defekten. Fjern forskjøvne enkeltgranuler fra bløtvevet under påføring. Å blande 
syntetiske chronOS-benmassegranuler med autologt eller allogent ben er ansett for å 
være trygt ut fra eksperimentelle og kliniske data.

Syntetiske chronOS-benmasseinnsatser
Syntetiske chronOS-benmasseinnsatser må føres inn i Cervios-enheten til fusjon i 
kroppen i samme retning som implantatgraftvinduet.



Forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner
Forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner er tilgjengelige i en 
perfusjonspose. Ved å bruke perfusjonsposen kan implantater tilsettes pasientens egen 
benmarg eller pasientens eget blod.

Perfusjonspose
Forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner leveres i en perfusjonspose 
med en luerkobling til festing av sprøyte. 

Trinn for bruk av perfusjonsposen:
1. Aspirer benmarg ved å bruke et system for standard benmargsaspirasjon, eller fyll 

en sprøyte med pasientens blod.
2. Skru av beskyttelseshetten på perfusjonsposens port.
3. Fest sprøyten med autolog benmarg eller autologt blod til chronOS-perfusjonsposen 

ved å bruke porten med luerkoblingen.
4. Fyll perfusjonsposen med ønsket middel ved å følge de anbefalte volumområdene 

for å sikre at overflaten på de forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-
benmasseemnene blir tilstrekkelig fuktet.



Syntetiske chronOS Vivify-benmassesylindre

Diameter (mm) Perfusjonspose Volumområde for perfusjon (ml)
 8,5 Liten 5–8
 9,5 Liten 5–8
10,5 Liten 5–8
12,5 Stor 8–10
14,0 Stor 8–10

Syntetiske chronOS Vivify-benmasseklosser

Størrelse (mm) Perfusjonspose Volumområde for perfusjon (ml)
5 × 5 × 10 Liten 2–5
12,5 × 12,5 × 10 Liten 5–8
20 × 20 × 10 Liten 8–10



Syntetiske chronOS Vivify-benmassekiler

Vinkel Perfusjonspose Volumområde for perfusjon (ml)
10°  Liten 5–8
14° Liten 8–10
18° Liten 8–10
22° Stor 8–10
26° Stor 8–10

Syntetiske chronOS Vivify-benmassekiler, halvsirkelformede

Vinkel Perfusjonspose Volumområde for perfusjon (ml)
 7°  Stor  8–10
10° Stor  8–10
13° Stor 10–12

Ikke overskrid den anbefalte øvre volumgrensen, da det kan føre til for høyt trykk i 
perfusjonsposen.



5. Perfunder forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner ved å 
pumpe sprøytestempelet forsiktig 10–12 ganger eller til alle overflatene på 
implantatet er synlig fuktet. 

La benmarg eller blod renne tilbake inn i sprøyten før det pumpes inn i posen igjen. 

Ikke trekk sprøytestempelet helt bakover da det kan få stempelet til å løsne fra 
sprøytesylinderen, slik at innholdet i sprøyten renner ut.

6. Fjern sprøyten for å fjerne eventuelt trykk fra perfusjonsposen.

7. Når du er klar til å bruke implantatet, tar du det ut ved å gripe tak i implantatet 
gjennom perfusjonsposen (for å feste det) mens du river det angitte hakket.

8. Implanter forhåndsformede, syntetiske chronOS Vivify-benmasseemner umiddelbart 
eller plasser dem i en steril skål til senere bruk under den samme kirurgiske 
prosedyren.

Tear NotchRiv hakket



Enhetsrelatert informasjon om oppbevaring og håndtering

Holdes tørr

Holdes unna sollys



Enhetsspesifikk tilleggsinformasjon

Referansenummer

Lot- eller partinummer

Produsent

Utløpsdato

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Teknisk kontrollorgan

Forsiktig, se bruksanvisningen
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Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Sveits
Tlf.: +41 61 965 61 11
Faks: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com 0123


