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INION CPS® 1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem – 
Kullanım Kılavuzu 
 

AÇIKLAMA 
 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem bir kranio-maksillofasiyal plak 
sistemidir; kemik kırıklarında ve kafatası, orta yüz ve mandible (maksillomandibular 
fiksasyon ile birleştirmede) osteotomisinde kemiklerin tam hizaya getirilmesini sağlar.  
 
 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem L-lactic, D-lactic ve 
siklopropan karbonat bileşiği içeren çözünebilir fiksasyon plakları, mesh ve vidalardan oluşur. 
Bu polimerler güvenli medikal kullanımda uzun vadeli bir geçmişe sahiptir ve vücutta 
metabolize edilen alfa-hydroxy içindeki hidrolizle çözünür. Protezler 18-36 haftada yavaş 
yavaş erir. Biorezorpsiyon 2-4 yıl içinde meydana gelir.  
 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem protezleri farklı ölçü ve 
tasarımlarda, bu protezlerle kullanıma uyarlanmış enstrümanlarla sunulmaktadır. Bu 
enstrümanlar INION CPS®  kemik matkap uçları, kemik tapler, havşalar, tornavidalar, plak 
bükücü pensler, ısıtıcı cihazlar ve INION Tacker® Vida Aplikatörden oluşur. 
 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem sterildir ve kolajenöz değildir.  
 

ENDĐKASYONLARI 
 
A. Genel Endikasyonları:  INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem 
kraniofasiyal iskelet, orta yüz, maksilla ve mandiblede (maksillomandibular fiksasyon ile 
birleştirmede) travma ve rekonstrüktif prosedür için kullanılır.  
 
B. Spesifik Endikasyonları: 
• Kafatası, orta yüz, maksilla ve mandibula kırıkları 
• Bebek kraniofasial cerrahi (kraniosinostosis, kongenital kusurlar) 
• LeFort osteotomileri 
• Pediatrik rekonstrüktif prosedürler 
• Kafatası, orta yüz, maksilla veya mandiblede ortognatik veya rekonstrüktif prosedürler 
• Kraniotomi flap fiksasyonu 

 
C. Ek Endikasyonlar:  
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem mesh ve vidaları (Ref No: PLT-
1032 PLT-1033, PLT-1034, PLT-1035, SCR-1224, SCR-1225, SCR-12l6, SCR-1207, SCR-
1208, SCR-l290, SCR-1291, SCR-1292, SCR-1293, SCR-l294, SCR-l297, SCR-l298 SCR-
l299, SCR-l300, SCR-1301, SCR-l209) rekonstrüktif prosedürlerde kemik greftlerine 
pozisyon vermek ya da  kemik grefti yerleştirmede; 

• Zayıf kemik dokusu görülen tümör rezeksiyonlarında. 
 



KONTRENDĐKASYONLARI 
 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistemin mandibular tümör 
rezeksiyonunda kullanılması uygun değildir ve kontraendikedir. Aktif ya da potansiyel 
enfeksiyon; hastanın durumunun sınırlı kan desteği göstermesi, yetersiz miktarda ya da 
kalitede kemik, hasta işbirliğinin olmayışı (alkolizm, ilaç bağımlılığı gibi..). Sistemin, uygun 
olmayan maksillomandibular fiksasyonda kullanılması istenmez. 
 

 
KULLANIM BĐLGĐLERĐ 
 
Cerrahi düşünceler ve hatırlatmalar:  
 
• Operasyon kaynakları diğer internal fiksasyon metodlarının anlatıldığı “Oral ve 
Maksillofasal Cerrahi” R.J.Fonseca., W.B. Saunders, Temmuz 2000.  
• Operasyon öncesi koruyucu antibiyotik tedavisi önerilir. 
• Lokal, bölgesel ya da genel anesteziden uygun olanını kullanınız.  
• Standart cerrahi prosedür kullanarak açınız.  
• Nörovasküler yapılardan kaçınarak dikkatli bir diseksiyon ile tamamen cerrahi bir alan 
hazırlayınız.  
• Kırık /osteotomide iyi hizalama/yapılandırma. 
• Fiksasyondan sonra hizalama/yapılandırmayı kontrol için röntgen çekilebilir. 
• Çok titiz hemostasis ve protezler üzerine tam birincil yumuşak doku kapatma esastır.  
 
Protez Seçimi 
 
• 1.5 CPS Sistem kafatası ve orta yüzde,  
• 2.0 CPS Sistem orta yüz ve ortognatik fiksasyonda,  
• 2.5 CPS Sistem mandibular fiksasyonda, 
• 2.8 BSSO vidalar bilateral sagittal çatlak/yarık osteotomilerinde kullanılır.  
 
Plak ve Meshlerin Hazırlanması  
Plak ve meshler bu bilgilere göre kemik dış yüzeyine sabitlenmelidir: 
• INION THERMOTM örtüyü INION THERMOTM su banyosuna yerleştiriniz. Su 
banyosunu içine sıvı koymadan AÇMAYINIZ.  
• Su banyosuna steril su ya da saline koyunuz. (minimum 0,4 litre)  
• Su banyosunu açınız. Sıvı ısınıp sıcaklık 55 oC / 131 oF olana kadar bekleyiniz; bu yaklaşık 
20 dak. sürecektir.  
• INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sisteminden endikasyon için uygun 
olan plak/meshi seçiniz. 
• Plak/meshi en az 1 dakika suya daldırınız. Su banyosundan sonra: Plak/mesh 10-15 saniye 
süreyle yumuşaktır; bu süre içinde istenen şekil verilebilir ve standart cerrahi makasla istenen 
büyüklükte kesilebilir.  
• Plak/meshi kemiğe dayalı olarak yerleştiriniz. Plak/meshde parmaklarınız yardımıyla ya da 
INION CPS® Plak Bükücü Pens ile istediğiniz şekilde dış hat oluşturunuz. 
• Konturlama işlemi yetersiz olduysa su banyosu işlemi tekrarlanabilir. Plak/meshin sadece 
bir kısmı adaptasyona gerek duyuyorsa sadece o kısmı suya batırarak soğur soğumaz 
bükünüz.   



• Bükme işlemi tekrarları plağı zayıflatacağından özellikle soğuyunca bükünüz. Sıcak bükme 
işlemi en fazla 3 kez tekrarlanabilir. 
• INION THERMOTM örtüyü cerrahi enstrümanlarla kullanmayınız. 
• Plak/meshin kemik konturuna tam olarak sabitlendiğinden emin olunuz. 
• Hasarlı plak/meshi kullanmayınız. 
• Vidaları su banyosunda ısıtarak kullanmayınız.  
 
Plak/meshin manuel olarak vida ile sabitlenmesi 
 
• INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem vidaları standart cerrahi 
makas ile istenilen uzunlukta kesilebilir.  
• Vida çapına uygun INION CPS® Kemik, Matkap Ucu yavaş hızda çalışan bir matkaba 
takılır (maksimum hız 200 rpm), kemik içine vidaya uygun bir delik delinir; irigasyon 
kullanınız. Deliği, vidanın Plak/mesh deliklerinden geçeceği biçimde deliniz, açılan deliği 
bozmamak için hassas basınç uygulayınız. Kemik matkabını kullanırken, matkabın sallanarak 
deliği büyütmesini engellemek için matkabı dik olarak (uzun eksende) dikkatlice tutunuz.  
• Vidayı yerleştirmeden önce INION CPS® Tap ile plak/mesh deliğinden geçerek kemikteki 
deliği vida için hazırlayınız. INION CPS® Tap i hem deliğin içine yerleştirirken hem de 
delikten çıkarırken dik olarak (uzun eksende) tutunuz. Vidanın açılan deliğe tam olarak 
oturması için yeterli derinlikte olmasına dikkat ediniz. Vida yerleştirilmeden önce deliğin 
kemik artıklarından temizlenmesi için irigasyon yapılmalıdır. 
 
• SELF TAPPING DELME YÖNTEMĐ: 
 • Vida çapına uygun INION CPS® SELF TAPPING MATKAP UCU yavaş hızda 
çalışan bir matkaba takılır (maksimum hız 100 rpm), kemik içine vidaya uygun bir delik 
delinir. Đrigasyon kullanınız. Deliği, vidanın Plak/mesh deliklerinden geçeceği biçimde 
deliniz. Açılan deliği bozmamak için hassas basınç uygulayınız. Kemik matkabını 
kullanırken, matkabın sallanarak deliği büyütmesini engellemek için matkabı dik olarak (uzun 
eksende) dikkatlice tutunuz. Delme işlemi sırasında matkap ucu plağa rastlarsa, matkap 
hemen durdurulmalıdır. Matkap ucunu çıkarırken açılan deliğin genişlememesi ve 
bozulmamasına özen gösteriniz. Vidanın açılan deliğe tam olarak oturması için yeterli 
derinlikte olmasına dikkat ediniz. Vida yerleştirilmeden önce deliğin kemik artıklarından 
temizlenmesi için irigasyon yapılmalıdır. 
• Vidalar ince kemik monokortikal fiksasyonda (maksilla gibi) self-tapping yöntemle 
yerleştirilebilir. Öncelikle Vida çapına uygun INION CPS® SELF TAPPING MATKAP 
UCU yavaş hızda çalışan bir matkaba takılır (maksimum hız 200 rpm), kemik içine vidaya 
uygun bir delik delinir. Đrigasyon kullanınız. Deliği, vidanın Plak/mesh deliklerinden geçeceği 
biçimde deliniz. Kemik matkabını kullanırken, matkabın sallanarak deliği büyütmesini 
engellemek için matkabı dik olarak (uzun eksende) dikkatlice tutunuz. Vidayı özenle 
yerleştiriniz ve çok hassas basınç uygulayınız. Vida, plak deliğine oturduktan sonra vidayı 
çevirmeyi kesiniz, vidayı fazla sıkmayınız.  
 
• VĐDA YERLEŞTĐRME: 
 • INION CPS® TORNAVĐDAyı vida başına yerleştiriniz. Vida dönüşleri bitene 
kadar tornavidayı çeviriniz. Tornavidayı vida başına yerleştirirken ve vidayı çevirirken plastik 
vidanın zarar görmemesine dikkat ediniz. 
 • Vidayı deliğe yerleştirirken ve tornavidayı kullanırken deliğin zarar görmemesi 
için dik açı ile tutunuz. Plak/meshi sabitlerken vidanın deliğe tam olarak girdiğinden emin 
olunuz, vidayı fazla sıkmayınız. 
 



Plak/Meshin INION TACKERTM VĐDA APLĐKATÖRÜ ile sabitlenmesi 
 
• INION CPS® 1,5 ve 2,0 sistem vidalar INION TACKERTM VĐDA APLĐKATÖRÜ 
kullanarak yerleştirilebilir. INION TACKERTM yoğun (kemik kırığıyla sonuçlanabilir) ya da 
çok ince kemikler (şeffaf)  için uygun değildir. 2,5 sistem vidaları INION TACKERTM  
kullanarak yerleştirmeyiniz! 
• Vida halkası dağıtıcılarını INION TACKERTM YERLEŞTĐRME SĐLĐNDĐRĐn içine 
koyunuz.  
• Tacker tutamacını saat yönü tersine tam olarak çeviriniz, ondan sonra saat yönüne çevirerek 
kurunuz. Yerleştirme silindiri butonuna sıkıca basarak vidaları Tacker’a yerleştiriniz. Vida 
çapına uygun INION CPS® SELF TAPPING MATKAP UCU yavaş hızda çalışan bir 
matkaba takılır (maksimum hız 200 rpm), kemik içine vidaya uygun bir delik delinir. 
Đrigasyon kullanınız. Deliği, vidanın Plak/mesh deliklerinden geçeceği biçimde deliniz. 
Kemik matkabını kullanırken, matkabın sallanarak deliği büyütmesini engellemek için 
matkabı dik olarak (uzun eksende) dikkatlice tutunuz. Deliğe Tap uygulamayınız. 
• Plak/meshe pozisyon verirken vidayı deliğe gelecek şekilde ayarlayınız, sıkıca basınız ve 
Tacker’ı ateşleyiniz.  
• Eğer vida plağa tam oturmadıysa, Tacker’ı kurunuz, vida başına yerleştiriniz ve tekrar 
ateşleyiniz. Tornavida ile sıkmaya çalışmayınız. 
 
OPERASYON SONRASI HATIRLATMALAR 
 
• Tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi ideal iyileşme sağlamak için operasyon sonrası 
bakım çok önemlidir. 
• Hastaya operasyon sonrası bakımla ilgili bilgi sağlayınız (hijyenik bakım, kemik iyileşmesi 
süresince hafif diyet gibi…). 
• Kemik iyileşmesi boyunca özellikle mandibular kırıklarla ve bimaksiller osteotomilerle  
uygun maksillofasiyal fiksasyon kullanınız. 
• Klinik tedavi uzmanı tedbir olarak antibiyotik tedavisi uygulayabilir.  
 
SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 
 
Đyileşmenin değerlendirilmesi için radyografi çekilebilir. 
 
UYARILAR 
 
• INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistemi fiksasyon sağlar ve sağlıklı 
bir kemikle yer değiştirmek için kullanılmaz. 
• Yanlış seçim, yerleştirme, pozisyon verme ve protezin fiksasyonuna müteakip istenmeyen 
sonuçlara neden olabilir. Cerrah cerrahi uygulamadan önce ürünü iyi tanımalı, başvurduğu 
yöntem ve cerrahi prosedürü iyi bilmelidir. 
• Đmplant uygulandığında etrafını fibröz doku kapsülü sarabilir. 
• Protezin üzerine ince yumuşak doku kapatılması komplikasyon riskini artırabilir. 
 
ÖNLEMLER 
 
• INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sisteminin doğru yerleştirilmesi için 
enstrümanlar mevcuttur. Cerrahi enstrümanlar normal kullanımda yıpranabilir ve kırılabilir. 
Cerrahi enstrümanlar yalnızca cerrahi kullanım içindir. Tüm enstrümanlar herhangi bir 
yıpranma ya da hasara karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.  



• INION CPS®  mesh ve plakları sabitlemek için sadece INION CPS®  vidaları kullanınız. 
INION CPS®  vidaları, INION olmayan diğer plak ya da meshleri (örn. Metal plaklar gibi…) 
sabitlemek için kullanmayınız.  
• Đstenmeyen amaçlar için kullanmayınız. Bu protezler kullanım amaçları dışında kullanılırsa 
garantisi yoktur. 
• Hasta protezin erken gerilim, aktivite ve aşırı yüklenme karşısında kırılabileceği ya da yok 
olabileceği konusunda uyarılmalıdır.  
 
ÖZEL HASTA POPÜLASYONU 
Diabetli hastalar, bruxism, temperomandibular birleşme fonksiyon bozukluğu ya da kusuru  
komplikasyon riskini artırır. Uyku apnesi semptomları maksilla ve mandibula osteotomileri 
fiksasyonlarını takiben komplikasyon riskini artırır.  
 
YAN ETKĐLER 
Đnternal fiksasyon yöntemlerinde komplikasyonlar benzerdir: 
• Erken stres, aktivite veya aşırı yüklenme; erken bükülme, kırılma, kaybolma ve protezin yer 
değiştirmesi ile sonuçlanabilir. 
• Enfeksiyon, prosedürün başarısız olmasına neden olabilir. 
• Cerrahi travmadan dolayı nörovasküler hasar oluşabilir. 
• Yabancı cisim implantasyonu iltihaplı ya da alerjik reaksiyona neden olabilir. Geçici lokal 
sıvı birikimi oluşturabilir.  
 
STERĐLĐZASYON 
INION CPS®  1.5/2.0/2.5 BioÇözünebilir Fiksasyon Sistem protezleri iyonize ışınlama ile 
steril edilmiştir. Steril paketi açtıktan hemen sonra kullanınız. Açılmamış ve hasar görmemiş 
paketli ürünleri kullanınız. Tek kullanımlıktır. Tekrar sterilize edilmez. Eğer ürün tekrar steril 
edildiyse, implantın özellikleri etkileneceğinden güvenlik ve etkinliği konularında garanti 
verilemez. Etiketinde son kullanma tarihi geçen protezi kullanmayınız. 
 
DEPOLAMA 
Oda sıcaklığında (15-30oC / 59-86oF) ve normal nem koşullarında saklayınız. Ürün 
göstergede belirtilen maksimum sıcaklık seviyesine maruz kalmamalıdır. Gösterge noktası 
siyah olduğunda ürünü kullanmayınız. 
 
SU BANYOSU 
Plak/mesh su banyosunda maksimum 30 dakika kalmalıdır. Daha uzun kalırsa plak/mesh 
güçsüzleşebilir. Su banyosuna steril su yada salin (min 0.4 litre max.0.7 litre) konulmalıdır. 
   
SON KULLANMA TARĐHĐ BĐTEN ÜRÜNLER ĐÇĐN 
Eğer ürünlerin son kullanma tarihi biterse, medikal ürünleri yok etmekle yetkili bir şirket 
tarafından yok edilmelidir. Eğer son kullanma tarihi bitmiş ürünler eğitim amaçlı 
kullanılacaksa ürünün görünen yüzeyine “Örnektir-Đnsanlarda Kullanılmaz” yazısı 
yapıştırılmalıdır. 

ÖRNEKTĐR 
ĐNSANLARDA KULLANILMAZ 

 
Đster ürünler yok edilsin, ister eğitim amaçlı kullanılsın ürünün takibi için kayıt (referans 
numarası, lot numarası ve yok edilen/etiketlenen ürün sayısı) tutulmalıdır.   



 
DĐKKAT 
Bu ürün lisanslı doktor tarafından sipariş edilerek satılabilir. 
 
ÜRETĐCĐ 
INION Oy 
Lääkärinkatu 2 
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Finland 
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Fax: +358 10 830 6601 
info@inion.com 
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