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Зверніть увагу: всі рисунки і таблиці наведені на останніх сторінках цього буклету. 
Ілюстрації та технічні характеристики див. на останніх сторінках.

1. ОПИС ПРИСТРОЮ

Протез висхідної аорти Он-Ікс виробництва компанії Он-Ікс Лайф Технолоджис, Інк. (ОН-ІКС ЛТІ) – це комбінація 
протеза клапана серця Он-Ікс і судинного протеза Гельвів Вальсальва (Рис. 1). Протез доступний у розмірах 19, 
21, 23, 25 і 27/29 мм. Судинний протез Гельвів Вальсальва, інтегрований в структуру манжети клапана Он-Ікс, 
утворює протез висхідної аорти. На зовнішню поверхню кондуїту нанесені орієнтуючі позначки для зручності 
імплантації.

Протез клапана серця Он-Ікс – це двостулковий механічний клапан серця, який складається з опорного кільця 
і двох стулок. Вхідний тракт клапана має розширення для зниження турбулентності, а вихідний край опорного 
кільця має виступи для захисту стулок, коли вони перебувають в закритому положенні. Стулки повертаються 
навколо виступів, розташованих на внутрішній поверхні опорного кільця. У закритому положенні кожна стулка 
утворює номінальний кут 40º відносно площини опорного кільця. У відкритому положенні площина кожної 
стулки утворює номінальний кут 90º відносно площини опорного кільця. Екскурсія стулок до закритого поло-
ження становить 50°. Опорне кільце виготовлене з графіту з покриттям із вуглецю Он-Ікс (чиста бездомішкова 
форма піролітичного вуглецю). Стулки виготовлені з вуглецю Он-Ікс, нанесеного на графітовий субстрат з 
вмістом 10% (за вагою) вольфраму для забезпечення рентгеноконтрастності. Пришивна манжета виготовлена 
з політетрафторетиленової (ПТФЕ) тканини, що кріпиться до опорного кільця за допомогою фіксуючих титанових 
кілець і поліефірного шовного матеріалу розміру 5-0. Такий спосіб кріплення пришивної манжети до опорного 
кільця дозволяє обертати пришивну манжету in situ під час імплантації. 

Судинний протез Гельвів Вальсальва – це протез із тканого поліефірного матеріалу, що імітує геометрію синуса 
Вальсальви. Кондуїт імпрегнований білком, що розсмоктується, (модифікований желатин ссавців), і не потре-
бує просочування кров'ю (преклотингу) під час операції. Желатин стабілізований перехресними зв'язками, 
що дозволяє контролювати швидкість його вимивання. Після імплантації желатин гідролізується протягом 
приблизно 14 днів і замінюється природними тканинами. Желатин є неантигенним і нетоксичним білком, 
завдяки чому він використовується як безпечний замінник плазми.

Сировина для виготовлення желатину, що використовується в кондуїті, отримується виключно від тварин, які 
походять з Австралії і вирощені там.

2. ПОКАЗАННЯ

Протез висхідної аорти Он-Ікс призначений для заміни ураженого, пошкодженого чи нефункціонуючого 
природного чи штучного аортального клапана серця при наявності аневризми аорти або інших асоційованих 
захворювань аорти. 

3. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Протез висхідної аорти Он-Ікс протипоказаний пацієнтам з непереносимістю антикоагулянтної терапії або 
чутливістю до поліефіру чи матеріалів, отриманих від великої рогатої худоби.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

4.1 Попередження

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ (див. розділ 2).

ТІЛЬКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо:
• протез зазнав падіння, пошкодження чи будь-якого необережного поводження;

• термін придатності закінчився;
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• засоби контролю несанкціонованого розкриття пошкоджені;

• упаковка має очевидні пошкодження;

• серійний номер на ярлику не відповідає серійному номеру на маркуванні упаковки.

НЕ проводьте катетер, хірургічний інструмент або трансвенозний електрод кардіостимулятора через протез 
аортального клапана, оскільки це може призвести до клапанної недостатності, пошкодження стулки, зміщення 
стулки та/або застрягання катетера/інструменту/електрода.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ повторно стерилізувати протез висхідної аорти Он-Ікс.

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо термін його придатності закінчився. Якщо протез не був 
використаний, його пакет із фольги та запечатаний контейнер пластикового лотка не пошкоджені, але термін 
стерильності закінчився, протез слід повернути компанії ОН-ІКС ЛТІ.

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо цілісність наліпок для контролю несанкціонованого 
розкриття на кожному торці зовнішньої упаковки повністю або частково пошкоджена. Якщо будь-яка з наліпок 
для контролю несанкціонованого розкриття була розірвана або пошкоджена, використовуйте інший протез і 
організуйте повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ. 

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо захисний пакет із фольги пошкоджений або якщо про-
тез зазнав падіння, пошкодження чи будь-якого необережного поводження. Якщо виявлене будь-яке пошко-
дження, використовуйте інший протез і організуйте повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

НЕ виконуйте просочування кров'ю (преклотинг) судинного протеза Гельвів Вальсальва.

НЕ прикладайте надмірних зусиль до компонентів клапана чи до кондуїту.

НЕ намагайтеся повторно вставити ручку-тримач у протез (клапан) після того, як вона була вийнята з протеза. 
Це може пошкодити клапан і спричинити катастрофічну відмову клапана або завдати шкоди пацієнту. 

НЕ використовуйте ручку-тримач для повертання клапана після його імплантації.

НЕ намагайтеся розібрати ручку-тримач. Невелика пружина, вкладена всередину зібраної ручки-тримача, 
може випасти і залишитися непоміченою у стерильній області.

ЯК ТІЛЬКИ пакет із фольги відкрито, протез повинен бути імплантований протягом 24 годин. Якщо пластикові 
лотки із запечатаними кришками Tyvek® не пошкоджені, стерильність протеза зберігається і запечатані лотки 
можуть залишатися без пакета із фольги до 24 годин. Якщо протез не був імплантований протягом 24 годин 
після відкривання пакета із фольги, організуйте повернення протеза компанії ОН-ІКС ЛТІ.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ рухливість стулок тільки за допомогою зонда для стулок Он-Ікс.

Всі допоміжні інструменти перед їх використанням повинні пройти чищення і стерилізацію відповідно до 
інструкцій, що окремо додаються до інструментів.

Для повертання клапана після його встановлення на місце ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ротатор Он-Ікс. 
Використовуйте ротатор тільки відповідного розміру. Використання ротатора неправильного розміру може 
пошкодити клапан. 

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо кришка внутрішнього лотка пошкоджена. Якщо кришка 
внутрішнього лотка пошкоджена, використовуйте інший протез і організуйте повернення невикористаного 
виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо клапан не повертається вільно. Використовуйте інший 
протез і організуйте повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

НЕ використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо серійний номер на ярлику не відповідає серійному 
номеру на маркуванні упаковки. Використовуйте інший протез і організуйте повернення невикористаного 
виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.
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НЕ приміряйте пришивну манжету аортального клапана розміру від 19 мм до 25 мм для посадки всередину 
фіброзного кільця. Для інтра-анулярної посадки призначені аортальні клапани розміру 27/29  мм, які мають 
вимірювач (аналог протеза) для імітації такого розташування.

4.2 Запобіжні заходи

УВАГА! Федеральне законодавство США дозволяє продаж, розповсюдження або використання цього пристрою 
лише лікарям або на замовлення лікаря.

Маніпуляції з протезом слід виконувати за допомогою інструментів для клапана Он-Ікс і ручки-тримача, що 
надається в комплекті. Для вибору розміру протеза слід використовувати тільки вимірювачі клапана Он-Ікс, 
використання інших вимірювачів може призвести до неправильного вибору протеза. 

Не торкайтеся поверхні клапана з вуглецевим покриттям пальцями в рукавичках або будь-якими металевими 
чи абразивними інструментами, оскільки це може викликати пошкодження поверхні клапана, невидимі 
неозброєним оком, які можуть призвести до прискореної структурної дисфункції клапана, випадіння стулки 
або стати осередком формування тромбу.

Під час вставляння ротатора не повинен відчуватися опір. Якщо опір виникає, припиніть просування ротатора, 
вийміть його і скоректуйте його положення, перш ніж спробувати знову його вставити. Після повертання клапа-
на повторно перевірте рух стулок. Якщо вільного руху стулок не вдається досягти, видаліть протез.

Затискачі можуть пошкодити будь-який судинний протез. Маніпуляції з кондуїтом слід виконувати делікатно і 
зводити їх до мінімуму, щоб не пошкодити желатинове покриття.

Не допускайте надмірного розтягування кондуїту. 

Використання голок круглого перерізу з конічним вістрям мінімізує пошкодження кондуїту. Для виведення 
повітря з кондуїту, як правило, достатньо голки № 19. Щоб запобігти пошкодженню, не використовуйте голок 
з ріжучим вістрям. 

Cудинний протез Гельвів Вальсальва має ткану структуру, тому його потрібно різати каутером, щоб мінімізу-
вати осипання матеріалу. Застосування каутеризації для будь-якого імпрегнованого кондуїту може викликати 
загоряння. Занурення кондуїту у фізіологічний розчин перед застосуванням каутеризації попередить місцеве 
загоряння. Протез висхідної аорти потрібно тримати у розчині не довше ніж 5 хвилин. Після замочування протез 
не повинен висохнути.

Не намагайтеся повернути клапан, якщо виникає будь-який відчутний опір повертанню; для повертання кла-
пана використовуйте тільки ротатор клапана, приєднаний до ручки. Крутний момент, необхідний для повороту 
клапана in situ, має бути приблизно таким же, як і при тестуванні повертання перед імплантацією. Якщо для 
повертання вимагається помітно більший крутний момент, припиніть спробу повернути клапан. Якщо клапан 
необхідно повернути, але це неможливо виконати, видаліть протез. 

Для визначення розміру фіброзного кільця використовуйте тільки вимірювачі клапана Он-Ікс. Вимірювачі 
бувають циліндричні, конічні та аортальні (аналог протеза). 

5. МОЖЛИВІ НЕБАЖАНІ ЯВИЩА

До небажаних явищ, потенційно пов'язаних з використанням аортальних клапановмісних кондуїтів, належать, 
поміж іншого, такі:

• стенокардія;
• серцева аритмія;
• ендокардит;
• серцева недостатність;
• гемоліз;
• гемолітична анемія;

• кровотеча;
• інфаркт міокарда;
• заклинення (защемлення) стулки клапана;
• неструктурна дисфункція клапана;
• наростання паннусу на клапан;
• підтікання навколо клапана;



Інструкція для застосування протеза висхідної аорти Он-Ікс8

Українська

• клапанна регургітація;
• структурна дисфункція клапана;
• тромбоз клапана;
• тромбоемболія;
• інсульт;

• інфікування кондуїту;
• псевдоаневризма, аневризма;
• утворення вторинної нориці;
• оклюзія чи перегин кондуїту;
• надмірна втрата крові через кондуїт.

Існує імовірність, що ці ускладнення можуть призвести до:

• повторної операції;
• експлантаціі;

• постійної інвалідності;
• смерті.

Для механічного протеза клапана серця нормальним явищем є чутний звук його роботи. У деяких пацієнтів ці 
звуки можуть бути неприємними.

Ризик у випадку повторного використання:

У відповідності до Директиви ЄС про медичні пристрої 93/42/EEC, додаток I, розділ 13.6h, виробник обладнання 
зобов'язаний надати інформацію щодо ризиків, пов'язаних з повторним використанням пристрою, призначе-
ного для одноразового використання. З цієї причини додана наведена нижче заява:

Ризики, пов’язані з повторним використанням протеза висхідної аорти:

Кондуїт для імплантації індивідуальний для кожного пацієнта. Окрім ризиків, вказаних у цьому розділі, 
повторне використання іншому пацієнту створює ризик знекровлення. Додатковими ризиками є патогени, що 
переносяться з кров'ю, та бактеріальна інфекція.

6. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ

Після операції слід призначити відповідну антикоагулянтну чи антикоагулянтно-антитромбоцитарну терапію. 
Вибір схеми антикоагулянтної чи антикоагулянтно-антитромбоцитарної терапії залежить від конкретних потреб 
пацієнта, клінічної ситуації та прийнятих професійних настанов.

6.1 Окремі групи пацієнтів

Безпечність та ефективність протеза висхідної аорти Он-Ікс не були встановлені для наведених нижче окремих 
груп пацієнтів, оскільки застосування протеза в цих групах пацієнтів не досліджувалося:

• вагітні;
• годуючі матері;
• пацієнти з хронічним ендокардитом;
• пацієнти, які потребують пересадки кореня легені.

7. КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

• Профілактичний прийом антибіотиків повинен призначатися всім пацієнтам з протезами клапанів перед 
проведенням стоматологічних процедур або інших потенційно бактеріємічних процедур.

• Пацієнти потребують антикоагулянтної або антикоагулянтно-антитромбоцитарної терапії.
• Пацієнтам слід порадити заповнити картку пацієнта, що додається до протеза, і завжди мати її при собі.
• До початку процедури пацієнтам слід повідомити про використання у цьому пристрої матеріалів, 

отриманих від великої рогатої худоби.

8. ФОРМА ВИПУСКУ

8.1 Наявні моделі та їх розміри

Протез висхідної аорти Он-Ікс доступний у розмірах 19, 21, 23, 25 і 27/29 мм. Символ «SZ mm» на зовнішній 
упаковці і маркуванні контейнера вказує діаметр фіброзного кільця для постановки клапана в міліметрах. 
Круговий символ, який вказує фактичний діаметр кондуїту, міститься на маркуванні на кожному торці коробки. 
Всі технічні характеристики виробу див. в Табл. 1.
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8.2 Ручка-тримач протеза висхідної аорти

Протез висхідної аорти Он-Ікс постачається встановленим на подовжену пластикову ручку-тримач з пружин-
ним механізмом для одноразового використання. Ця ручка-тримач (Рис. 2) допомагає позиціонувати протез 
під час операції. Щоб вивільнити протез від тримача, потрібно натиснути центральний поршень. 

ОБЕРЕЖНО! Не намагайтеся повторно вставити ручку-тримач в протез (клапан) після того, як вона була 
вийнята з протеза. Це може пошкодити клапан і спричинити катастрофічну відмову клапана або завдати шкоди 
пацієнту.

ОБЕРЕЖНО! Не намагайтеся розібрати ручку-тримач. Невелика пружина, вкладена всередину зібраної руч-
ки-тримача, може випасти і залишитися непоміченою у стерильній області.

8.3 Упаковка

Протез висхідної аорти Он-Ікс постачається стерильним, встановленим на тримач, укладеним у внутрішній і 
зовнішній пластикові лотки, запаковані у пакет із фольги, який призначений для пароізоляції і зберігає опти-
мальні характеристики протеза. Пакет із фольги та зовнішній лоток не стерильні. Кришки Tyvek® внутрішнього і 
зовнішнього лотків повинні бути непошкоджені. При будь-якому пошкодженні лотків протез втрачає стериль-
ність. У разі пошкодження первинної упаковки виріб не дозволяється використовувати; його слід повернути 
компанії ОН-ІКС ЛТІ. Упаковка складається з таких елементів:

• Зовнішня упаковка з маркуванням

• Пластиковий лоток протеза, 2 шт., внутрішній і 
зовнішній

• Подовжений пластиковий тримач клапана з 
ручкою

• Ярлик із серійним номером протеза

• Пакетик силікагелю

• Пакет із фольги

• Може містити буклет з інструкцією для 
застосування

• Картка пацієнта 

• Картка з інструкціями разом з допоміжними 
наліпками, що використовуються для доступу до: 
1) електронної реєстрації імплантата, а також 2) 
електронної інструкції для застосування

Інструменти для імплантації протеза висхідної аорти Он-Ікс постачаються окремо; вони НЕСТЕРИЛЬНІ і повинні 
пройти чищення і стерилізацію відповідно до інструкцій для застосування, що додаються до інструментів.

8.4 Зберігання

Протез висхідної аорти Он-Ікс постачається стерильним. Дата закінчення терміну стерильності виробу зазначе-
на на зовнішній упаковці. Необхідно вести належну інвентаризацію, щоб у першу чергу імплантувати протези з 
більш ранніми датами закінчення терміну їх придатності та не допускати їх прострочення. Для захисту протеза 
його потрібно зберігати у зовнішній упаковці до моменту використання. Протез слід зберігати у чистому, про-
холодному та сухому місці при температурі не нижче 0˚C (32˚F) і не вище 35˚C (95˚F).

ОБЕРЕЖНО! Як тільки пакет із фольги, в якому знаходяться запечатані пластикові лотки із протезом, відкрито, 
протез повинен бути імплантований протягом 24 годин. Якщо пластикові лотки із запечатаними кришками 
Tyvek® не пошкоджені, стерильність протеза зберігається і запечатані лотки можуть залишатися без пакета із 
фольги до 24 годин. Якщо протез не був використаний протягом 24 годин, зверніться у центр обслуговування 
клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1 512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення протеза.

8.5 Додаткове приладдя

Протез висхідної аорти Он-Ікс (клапан) призначений для використання тільки з інструментами Он-Ікс. 
Інструменти постачаються окремим набором, який включає в себе вимірювачі, ротатори, тримач для інстру-
мента і зонд для стулок. Інструменти призначені для багаторазового використання. Повний опис інструментів, 
їх застосування та обробку див. у інструкціях для застосування інструментів для протеза клапана серця Он-Ікс. 
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Аортальні вимірювачі (аналоги протеза) 
Аортальні вимірювачі передбачені для всіх розмірів аортального клапана (Рис. 3). Вони використовуються для 
визначення розміру аортального клапана без обструкції коронарних артерій. Аортальні вимірювачі розміру 
від 19 до 25 призначені для моделювання супра-анулярної посадки пришивної манжети клапана. Аортальний 
вимірювач розміру 27/29 призначений для моделювання інтра-анулярної посадки.

Тримач інструмента
Тримач для інструмента складається з ручки, гнучкого стержня і кінчика, який дозволяє тримати ротатор під 
час операції (Рис. 4).

Ротатор 
Ротатор клапана (Рис. 5) використовується для переорієнтації клапана in situ після того, як кондуїт був відріза-
ний до потрібної довжини. Ротатор складається з пластикової голівки з зондом для стулок по центру і з прорізом 
для приєднання тримача інструмента. Щоб приєднати ротатор до тримача інструмента, вставте кінчик тримача 
інструмента безпосередньо в проріз на кінці ручки ротатора. Ротатор заклацнеться після легкого натискання.

Зонд для стулок
Зонд для стулок (Рис. 6) — це гнучкий стержень з конічними кінцями. Зонд для стулок використовується для 
того, щоб акуратно порухати стулки і переконатися, що вони відкриваються і закриваються вільно.

9. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо:

• протез зазнав падіння, пошкодження чи будь-якого необережного поводження;

• термін придатності закінчився;

• засоби контролю несанкціонованого розкриття пошкоджені;

• упаковка має очевидні пошкодження;

• серійний номер на ярлику не відповідає серійному номеру на маркуванні упаковки.

9.1 Підготовка лікаря

Методики імплантації протеза висхідної аорти Он-Ікс аналогічні тим, що використовуються для будь-яких 
протезів висхідної аорти. Кваліфіковані серцево-судинні хірурги будуть знайомі з цими методиками.

9.2 Стерилізація і повторна стерилізація

Протез висхідної аорти Он-Ікс постачається стерильним. Якщо термін стерильності закінчився або якщо після 
діставання із зовнішньої упаковки пакет із фольги лопнув або бар'єри стерильності запечатаних пластикових 
лотків всередині пакета із фольги порушені, не використовуйте протез і зверніться у центр обслуговування 
клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1 512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення протеза.

ОБЕРЕЖНО! Як тільки пакет із фольги відкрито, протез повинен бути імплантований протягом 24 годин. Якщо 
пластикові лотки із запечатаними кришками Tyvek® не пошкоджені, стерильність протеза зберігається і запеча-
тані лотки можуть залишатися без пакета із фольги до 24 годин. Якщо протез не був імплантований протягом 
24 годин після відкривання пакета із фольги, зверніться у центр обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ 
(+1 512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення протеза.

ОБЕРЕЖНО! Забороняється повторно стерилізувати протез висхідної аорти Он-Ікс.

9.3 Інструкції з маніпулювання та підготовки

УВАГА! Всі маніпуляції з протезом виконуйте тільки за допомогою інструментів ОН-ІКС ЛТІ. Для вибору розміру 
протеза слід використовувати тільки вимірювачі клапана Он-Ікс, використання інших вимірювачів може при-
звести до неправильного вибору протеза.
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УВАГА! Не торкайтеся поверхні клапана з вуглецевим покриттям пальцями в рукавичках або будь-якими 
металевими чи абразивними інструментами, оскільки це може викликати пошкодження поверхні клапана, 
невидимі неозброєним оком, які можуть призвести до прискореної структурної дисфункції клапана, випадіння 
стулки або стати осередком формування тромбу.

УВАГА! Щоб уникнути пошкодження протеза, не прикладайте надмірних зусиль до опорного кільця, стулок 
або судинного протеза.

Чергова хірургічна медсестра
1. Перевірте термін придатності на зовнішній упаковці. 

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо термін його придатності закінчився. 
Якщо протез не був використаний, його пакет із фольги та запечатаний контейнер пластикового лотка не 
пошкоджені, але термін стерильності закінчився, протез слід повернути компанії ОН-ІКС ЛТІ.

2. Перевірте цілісність наліпок для контролю несанкціонованого розкриття на кожному торці зовнішньої 
упаковки.

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо цілісність наліпок для контролю 
несанкціонованого розкриття на кожному торці зовнішньої упаковки повністю або частково пошкоджена. 
Якщо будь-яка з наліпок для контролю несанкціонованого розкриття була розірвана або пошкоджена, 
використовуйте інший протез і зверніться у центр обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1 512-
339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

3. Відкрийте зовнішню коробку і зніміть захисний пакет із фольги, в якому міститься протез і вкладиші. 
Огляньте пакет із фольги на предмет пошкоджень.

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо захисний пакет із фольги 
пошкоджений або якщо протез зазнав падіння, пошкодження чи будь-якого необережного поводження. 
Якщо виявлене будь-яке пошкодження, використовуйте інший протез і зверніться у центр обслуговування 
клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1  512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення 
невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

4. Виконайте електронну реєстрацію імплантата за адресою www.onxlti.com/implantregistration настільки 
повно, наскільки це дозволяє місцеве законодавство, і якомога швидше. Це дозволяє занести пацієнта 
в базу даних для відстеження, що може бути важливо для майбутніх повідомлень щодо протеза. Дайте 
пацієнту картку пацієнта.

5. Відкритий пакет з фольги, розірвавши його по одній із насічок з будь-якого боку від вказаної лінії відриву. 
Ілюстрації щодо відкривання пакета з фольги, виймання і відкривання зовнішнього лотка, переміщення 
внутрішнього лотка в стерильну зону і відкривання внутрішнього лотка наведені на пакеті з фольги.

6. Відкрийте кришку зовнішнього лотка, тримаючи її язичок, позначений на куті зовнішньої кришки, і 
тягнучи кришку в напрямку, вказаному стрілкою. (Див. ілюстрацію на пакеті з фольги).

7. Щоб помістити внутрішній лоток у стерильну зону, обережно переверніть зовнішній лоток на невеликій 
висоті над стерильною зоною, щоб внутрішній лоток вислизнув у стерильну зону. (Див. ілюстрацію на 
пакеті з фольги).

Стерильна операційна медсестра/хірург:
8. Стерильна операційна медсестра може відкрити кришку внутрішнього лотка, тримаючи її за язичок, 

позначений на куті внутрішньої кришки, і тягнучи кришку в напрямку, вказаному стрілкою. (Див. 
ілюстрацію на пакеті з фольги). Після цього внутрішній лоток протеза поміщається на стіл для 
інструментів. 

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо кришка внутрішнього лотка 
пошкоджена. Якщо кришка внутрішнього лотка пошкоджена, використовуйте інший протез і зверніться 
у центр обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1  512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб 
організувати повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.
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9. Щоб дістати протез із внутрішнього лотка, притримуйте однією рукою лоток в стерильній зоні. Пальці 
іншої руки заведіть під ручку-тримач і обережно піднімайте вгору, прикладаючи достатньою зусилля, щоб 
вивільнити протез із лотка (Рис. 7 та ілюстрація на кришці внутрішнього лотка).

10. Щоб перевірити повертання, акуратно візьміться рукою в рукавичці за пришивну манжету і обережно 
поверніть верхню частину ручки-тримача в обидва боки. Клапан повинен легко обертатися всередині 
пришивної манжети. 

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо клапан не повертається вільно. 
Використовуйте інший протез і зверніться у центр обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1 512-
339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

11. Звірте серійний номер на ярлику із маркуванням на зовнішньому лотку.

 ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте протез висхідної аорти Он-Ікс, якщо серійний номер на ярлику не 
відповідає серійному номеру на маркуванні упаковки. Використовуйте інший протез і зверніться у центр 
обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ (+1  512-339-8000 або cs@onxlti.com), щоб організувати 
повернення невикористаного виробу компанії ОН-ІКС ЛТІ.

12.  Зніміть ярлик із серійним номером, перерізавши нитку, якою він прикріплений до протеза. При бажанні 
ярлик можна використати для перевірки на стерильність за допомогою стандартних методів посіву 
відразу ж після того, як його було знято. Тепер протез готовий до імплантації.

9.4 Імплантація виробу

ОБЕРЕЖНО! Всі допоміжні інструменти перед їх використанням повинні пройти чищення і стерилізацію відпо-
відно до інструкцій для застосування інструментів Он-Ікс, що окремо додаються до інструментів.

Визначення розміру
УВАГА! Для визначення розміру фіброзного кільця використовуйте тільки вимірювачі клапана Он-Ікс. 
Вимірювачі бувають циліндричні, конічні та аортальні (аналог протеза). 

Циліндричні вимірювачі відповідають розміру клапана від 19 мм до 25 мм. Конічні вимірювачі відповідають 
розміру клапана 27/29 мм. Точний розмір клапана визначають шляхом зручної, не щільної посадки вимірюва-
ча всередині фіброзного кільця. Коли зручну посадку знайдено, відповідний розмір клапана буде зазначений 
на вимірювачі. 

Аортальні вимірювачі передбачені для всіх розмірів аортального клапана. Для аортальних клапанів розміру 
від 19  мм до 25  мм використовуються аортальні вимірювачі, щоб перевірити належну посадку аортального 
клапана у фіброзному кільці і відсутність обструкції коронарних артерій. Аортальні клапани розміру від 19 мм 
до 25 мм призначені для такої посадки при імплантації, при якій оголена розширена частина з покриттям із 
вуглецю вводиться у фіброзне кільце, а пришивна манжета розташовується інтра-супра-анулярно.

ОБЕРЕЖНО! Не приміряйте пришивну манжету аортального клапана розміру від 19 мм до 25 мм для посадки 
всередину фіброзного кільця. Для інтра-анулярної посадки призначені аортальні клапани розміру 27/29 мм, які 
мають вимірювач (аналог протеза) для імітації такого розташування.

9.5 Методики вшивання клапана

Для вшивання клапана можуть використовуватися різні методики залежно від уподобань хірурга, що виконує 
імплантацію, та стану пацієнта. Конструкція аортального клапана передбачає прилягання тканин фіброзного 
кільця до розширення опорного кільця. Серед хірургів існує загальний консенсус в тому, що невиворотний 
переривчастий матрацний шов, з прокладками чи без них, забезпечує найкраще прилягання фіброзного кільця 
до зовнішньої поверхні розширення опорного кільця протеза. 

Шви повинні накладатися через серединну лінію пришивної манжети. Це зберігає гнучкість пришивної ман-
жети і забезпечує прилягання до фіброзного кільця. Це також дозволяє уникнути контакту голки з титановими 
кільцями, які знаходяться в товщі пришивної манжети. Для допомоги під час накладання швів можна вико-
ристовувати орієнтуючі позначки на пришивній манжеті.
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Після накладення усіх швів протез просувається у фіброзне кільце і нитки зав'язуються. Рекомендується перші 
3 вузли зав'язати рівновіддалено один від одного і посередині між комісурами, щоб стабілізувати клапан у 
фіброзному кільці. Щоб вийняти ручку-тримач із клапана, обережно натисніть поршень у ній, як показано на 
Рис. 8, потім акуратно вийміть ручку-тримач із клапана/протеза. 

ОБЕРЕЖНО! Не намагайтеся повторно вставити ручку-тримач у клапан після того, як вона була вийнята. Це 
може пошкодити клапан і спричинити катастрофічну відмову клапана або завдати шкоди пацієнту. 

9.6 Довжина кондуїту і його вшивання

Судинну частину протеза можна підрізати в будь-який момент імплантації, щоб підігнати її довжину. 

УВАГА! Затискачі можуть пошкодити будь-який судинний протез. Маніпуляції з кондуїтом слід виконувати 
делікатно і зводити їх до мінімуму, щоб не пошкодити желатинове покриття. 

УВАГА! Не допускайте надмірного розтягування кондуїту. 

УВАГА! Використання голок круглого перерізу з конічним вістрям мінімізує пошкодження кондуїту. Для виве-
дення повітря з кондуїту, як правило, достатньо голки № 19. Щоб запобігти пошкодженню, не використовуйте 
голок з ріжучим вістрям. 

УВАГА! Cудинний протез Гельвів Вальсальва має ткану структуру, тому його потрібно різати каутером, щоб 
мінімізувати осипання матеріалу. Занурення кондуїту у фізіологічний розчин перед застосуванням каутеризації 
попередить місцеве загоряння, яке може статися під час каутеризації для формування коронарного вустя чи 
підгонки довжини кондуїту. Протез висхідної аорти потрібно тримати у розчині не довше ніж 5 хвилин, а після 
замочування протез не повинен висохнути.

9.7 Оцінка руху стулок і повертання клапана

Перевірка руху стулок
Після закінчення вшивання протеза необхідно перевірити вільний рух стулок. Щоб перевірити рухливість 
стулок, акуратно порухайте стулки зондом і переконайтеся, що вони відкриваються і закриваються вільно.

ОБЕРЕЖНО! Перевіряйте рухливість стулок тільки за допомогою зонда для стулок Он-Ікс.

Повертання
Якщо стулки не рухаються вільно, обережно повертайте клапан у будь-який бік, поки він не досягне положення, 
при якому стулкам нічого не заважає. Ротатор можна використовувати з тримачем інструмента, що додається, 
або без нього. У разі необхідності приєднайте тримач до ротатора, вставляючи кінчик тримача інструмента в 
проріз на кінці ручки ротатора і притискаючи, поки він надійно не заклацнеться. Акуратно вставляйте ротатор 
клапана в клапан так, щоб зонд для стулок знаходився між стулками, а поперечина – паралельно осі їх пово-
роту, поки він легко не увійде на місце.

УВАГА! Не намагайтеся повернути клапан, якщо виникає будь-який відчутний опір повертанню. Крутний 
момент, необхідний для повороту клапана in situ, має бути приблизно таким же, як і при тестуванні повертання 
перед імплантацією. Якщо для повертання вимагається помітно більший крутний момент, припиніть спробу 
повернути клапан. Якщо клапан необхідно повернути, але це неможливо виконати, видаліть протез. 

ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте ручку-тримач для повертання клапана після його імплантації.

ОБЕРЕЖНО! Для повертання клапана in situ використовуйте тільки ротатор Он-Ікс. Використовуйте ротатор 
тільки відповідного розміру. Використання ротатора неправильного розміру може пошкодити клапан. 

УВАГА! Під час вставляння ротатора не повинен відчуватися опір. Якщо опір виникає, припиніть просування 
ротатора, вийміть його і скоректуйте його положення, перш ніж спробувати знову його вставити. Після повер-
тання клапана повторно перевірте рух стулок. Якщо вільного руху стулок не вдається досягти, видаліть протез.
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9.8 Орієнтація клапана

За даними клінічних досліджень немає певної орієнтації протеза клапана серця Он-Ікс в протезі висхідної аорти 
Он-Ікс, якій слід би було надавати перевагу. 

10. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1 Сумісність з магнітно-резонансною томографією (МРТ)

Умовно сумісний з МРТ 

Протез клапана серця Он-Ікс (протез мітрального клапана серця Конформ-Ікс, розмір 
25-33*) визначений як умовно сумісний з МРТ відповідно до термінології, прийнятої Американським товари-
ством з випробування та матеріалів (АСТМ Інтернешнл), код: F2503-08. «Маркування медичних пристроїв та 
інших предметів для безпечної експлуатації в магнітно-резонансному середовищі». АСТМ Інтернешнл, 100 Барр 
Харбор Драйв, а/с С700, Вест-Коншогокен, Пенсильванія, США.

Неклінічні випробування показали, що протез мітрального клапана серця Конформ-Ікс Он-Ікс, розмір 25-33, є 
умовно сумісним з МРТ. Пацієнта з цим пристроєм можна безпечно сканувати відразу після створення таких 
умов:

Статичне магнітне поле
• Статичне магнітне поле 3 Тл або менше 

• Максимальний просторовий градієнт магнітного поля 720 Гс/см або менше 

Нагрівання, викликане МРТ
Під час неклінічних випробувань протез клапана серця Он-Ікс (протез мітрального клапана серця Конформ-Ікс, 
розмір 25-33) показав таке підвищення температури під час МРТ протягом 15-хвилинного сканування (тобто 
для імпульсної послідовності) в системі МРТ 3 Тл (3 Тл/128 Мгц, Іксайт, HDx, програмне забезпечення 14X.M5, 
виробник – Дженерал Електрік Хелскеа, м. Мілуокі, штат Вісконсин, США):

Найбільше підвищення температури +1,6˚C

Таким чином, випробування на нагрівання, викликане МРТ, для протеза мітрального клапана серця Конформ-
Ікс Он-Ікс, розмір 25-33, при 3  Тл за допомогою РЧ котушки прийому/передачі для тіла на МР-системі з 
усередненим питомим коефіцієнтом поглинання (SAR) 2,9 Вт/кг (тобто калориметрично виміряне усереднене 
значення для всього тіла 2,7  Вт/кг) показало, що найбільше підвищення температури, яке відбулося за цих 
конкретних умов, дорівнює або менше +1,6˚C.

Інформація про артефакти
Якість МР-зображення може знизитися, якщо область дослідження повністю збігається чи знаходиться віднос-
но близько до області розташування мітрального клапана серця Конформ-Ікс Он-Ікс, розмір 25-33. Через це 
може виявитися необхідною оптимізація параметрів МР-візуалізації для компенсації впливу цього пристрою.

Імпульсна послідовність T1-SE T1-SE GRE GRE 

Розмір зони відсутності 
сигналу

1 090 мм2 686 мм2 1 478 мм2 1 014 мм2

Орієнтація площини Паралельна Перпендикулярна Паралельна Перпендикулярна

*Результати МРТ стосуються цього конкретно найбільшого розміру протеза клапана серця і всіх інших менших 
розмірів, виготовлених з подібних матеріалів.

10.2 Повернення виробів

Для повернення будь-якого виробу потрібен попередній дозвіл служби обслуговування клієнтів компанії ОН-ІКС 
ЛТІ. З будь-яких питань стосовно клапана чи дозволу для повернення виробів звертайтеся у центр обслугову-
вання клієнтів компанії ОН-ІКС ЛТІ за телефоном +1 512-339-8000 або електронною поштою cs@onxlti.com.
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Ліцензовано відповідно до патентів США №№ 5 137 532, 5 545 216, 5 772 694, 5 908 452, 5 677 061, 6 096 075, 
5 641 324; і відповідних патентів інших країн.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА

11.1 Реєстрація пацієнта

У кожній упаковці з протезом висхідної аорти Он-Ікс міститься картка з інструкціями разом з допоміжними 
наліпками, що використовуються для доступу до електронної реєстрації імплантата, а також електронної 
інструкції для застосування. Відповідно до вимоги компанії ОН-ІКС ЛТІ електронну реєстрацію імплантата слід 
виконати невідкладно. 

Компанія ОН-ІКС ЛТІ буде використовувати ці дані для розсилки повідомлень та поповнення інвентарного 
запасу в медичному закладі. Вся інформація пацієнта залишається суворо конфіденційною, а інформація, 
ідентифікуюча пацієнта, може не розкриватися, якщо це дозволено місцевим законодавством.

11.2 Картка пацієнта

Картка пацієнта входить у комплект протеза. Цю картку слід дати пацієнту (або вкласти в медичну картку паці-
єнта для подальшої передачі пацієнту). Пацієнтам слід порадити заповнити цю картку і завжди мати її при собі.

12. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

Через перелічені вище ускладнення, які можуть виникнути при використанні будь-якого протеза висхідної 
аорти, та ймовірність завдання шкоди до, під час або після імплантації, що також було зазначено раніше, ком-
панія ОН-ІКС ЛТІ гарантує лише відповідність виробу стандартним специфікаціям компанії ОН-ІКС ЛТІ. Компанія 
ОН-ІКС ЛТІ не надає жодних гарантій стосовно функціонування використовуваного виробу, а також компанія 
ОН-ІКС ЛТІ не бере на себе жодної відповідальності за результати використання цього виробу. Покупець бере на 
себе відповідальність за всі ризики, пов'язаний з використанням виробу. Компанія ОН-ІКС ЛТІ відмовляється 
від усіх інших гарантій стосовно виробу, явних чи припущених, включаючи, серед іншого, гарантії товарної 
цінності чи придатності для досягнення конкретних цілей. Компанія ОН-ІКС ЛТІ не несе відповідальності за 
будь-які прямі, фактичні, непрямі або випадкові втрати, збитки або витрати, пов'язані з використанням цього 
виробу. Жодна особа не має повноважень змінювати будь-які з цих умов або покладати на компанію ОН-ІКС ЛТІ 
будь-яку додаткову відповідальність або вимогу гарантій у зв'язку з використанням виробу.
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Українська

Рис. 3. Аортальний вимірювач 
(аналог протеза) 

Рис. 5. Ротатор клапана

Рис. 6. Зонд для стулок

Рис. 7. Виймання протеза із внутрішньої упаковки

Рис. 4. Тримач інструмента
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Табл. 2. Визначення

Уповноважений представник у 
Європейському Співтоваристві

Не використовувати, якщо 
пошкоджена упаковка

Виробник
Повторно використовувати 

заборонено

Ознайомтеся з інструкціями для 
застосування

Використати до

 Ознайомтеся з інструкціями для 
застосування

Серійний номер

Номер за каталогом Дата виготовлення

Стерилізація оксидом етилену
Повторно стерилізувати 

заборонено

Умовно сумісний з МРТ Температурний діапазон

 Федеральне законодавство 
США дозволяє продаж цього 
приладу лише лікарям або на 

їхнє замовлення.

Виріб потрібно використати 
протягом 24 годин після 

відкривання пакета із фольги.

Діаметр кондуїту в міліметрах Не викидати

Увага! Зверніться до супровідної 
документації SZ mm Розмір клапана у міліметрах

Протез клапана серця Он-Ікс визначений як умовно сумісний з МРТ відповідно до 
термінології, прийнятої Американським товариством з випробування та матеріалів 
(American Society for Testing and Materials International), код: F2503-08. Докладніше 
див. www.onxlti.com/onxlti-hvm-mri-memo-3-0-tesla-march-2010.html.

www.onxlti.om/ifu/AAP
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