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Ime izdelka: Kostni vijaki za spongiozno kost 

Številka FSCA: 02/2021 

Vrsta ukrepa: Prostovoljno obvestilo o varnostnem popravljalnem 
ukrepu za medicinski pripomoček 

Datum: 10. 9. 2021 

  

Enotna registracijska 
številka (SRN): IT-MF-000010690 

  

Prejemniki: direktorji zdravstvenih ustanov, vodje ortopedskih 
oddelkov, ortopedski kirurgi, direktorji agencij za 
nadzor medicinskih pripomočkov, generalni izvršni 
direktorji (samo v zasebnih ustanovah) 

 

Koda: Glejte tabelo 1 

Enotna identifikacija 
pripomočka (UDI-DI): Glejte tabelo 1 

Vrsta pripomočka: Kostni vijaki za spongiozno kost 

Serijska številka: Glejte tabelo 1 

Številka sterilizacije: Glejte tabelo 1 

Opombe: / 

 
 

Koda 
izdelka 

Opis izdelka 
Serijska 
številka 
izdelka 

Serijska 
številka 

sterilizacije 

Enotna identifikacija 
pripomočka (UDI-DI): 

8420.15.020 
KOSTNI VIJAK 

Ø 6,5 višina 
25 mm 

2103525 2100099 08033390018852 

8420.15.010 
KOSTNI VIJAK 

Ø 6,5 višina 
20 mm 

2103825 2100099 08033390018845 

 

Tabela 1: Informacije o izdelku 

Opis izdelka  
Kostni vijaki za spongiozno kost so namenjeni za pritrditev v spongiozno kost in se večinoma 
uporabljajo v kombinaciji s kolčnimi acetabularnimi ponvicami ter kolenskimi in ramenskimi 
protezami.  
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Premer vseh velikosti je 6,5 mm, razlikujejo pa se po dolžini: razpon dolžine kostnih vijakov 
za spongiozno kost znaša od 15 do 90 mm v korakih po 5 mm. Glejte spodnjo sliko izdelka: 
 

 
Slika 1: kostni vijaki LimaCorporate za spongiozno kost 

 
Opis težave  
Notranje analize po pritožbi, prejeti s trga, so pokazale potencialno anomalijo na zunanji 
oznaki pripomočkov, navedeni v tabeli 1.  
Dolžina kostnega vijaka, navedena na oznaki, se morda ne ujema z dejansko dolžino vijaka: 
 

- Pri kodi izdelka 8420.15.020, seriji 2103525, ster. 2100099: koda izdelka in dolžina, 
navedeni na oznaki, označujeta kostne vijake s premerom 6,5 mm in dolžino 25 mm, 
medtem ko je dejanska dolžina vijaka morda 20 mm. 

- Pri kodi izdelka 8420.15.010, seriji 2103825, ster. 2100099: koda izdelka in dolžina, 
navedeni na oznaki, označujeta kostne vijake s premerom 6,5 mm in dolžino 20 mm, 
medtem ko je dejanska dolžina vijaka morda 25 mm. 

 

 
Slika 2: oznake izdelkov 

Glede na anatomski del, v katerega so vijaki vsajeni, lahko vsaditev napačnega vijaka, ki je 
5 mm daljši ali krajši od načrtovanega, v najslabšem primeru privede do naslednjih posledic: 
 

- Koleno: neujemanje dolžine se zazna med kirurškim posegom po vsaditvi vijaka v 
proksimalni del golenice in vijak je treba zamenjati z ustreznim. 

- Kolk: predolg vijak lahko prodre v medenico in po možnosti povzroči poškodbe, 
prekratek vijak pa lahko povzroči prezgodnje razrahljanje acetabularne ponvice. 

- Rama: če se predolg vijak vsadi v glenoidno kost v superiornem položaju, bi bilo 
mogoče, da bi dražil ali poškodoval supraskapularni živec. 
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Vendar pa pri večini najverjetnejših scenarijev ni pričakovati, da bi vsaditev napačnega 
vijaka, ki je 5 mm daljši ali krajši od načrtovanega, imela negativne posledice za bolnika.  
 
Družba LimaCorporate ni seznanjena z nobenimi posledicami, do katerih bi prišlo zaradi te 
potencialne neskladnosti v podatkih. 
 
Da bi preprečili nadaljnje vsaditve napačnih vijakov, se je družba LimaCorporate odločila, 
da iz bolnišnic prostovoljno odpokliče vse izdelke s podatki o izdelku, navedenimi v tabeli 1. 
 
Kot dodatni previdnostni ukrep bo to obvestilo o varnostnem popravljalnem ukrepu poslano 
vsem bolnišnicam, v katerih so že vsadili najmanj en izdelek s kodami/številkami serij, 
navedenimi v tabeli 1. Na ta način želi družba obvestiti kirurge o potencialnem neujemanju.  
Kirurgom se svetuje, da še naprej spremljajo bolnike v skladu s standardnim protokolom 
kliničnega spremljanja in ustrezno ravnajo. 
 
Potrebni ukrep 
Prosimo vas naslednje: 
 

1. Preverite svoje zaloge in izločite prizadete prejete pripomočke. Prizadete pripomočke 
je treba vrniti podjetju LimaCorporate skupaj s kopijo priloženega obrazca za 
odgovor. 
 

2. Izpolnite in podpišite priloženi obrazec za odgovor ter ga pošljite na e-poštni naslov 
pms@limacorporate.com kot potrdilo, da ste prebrali in vzeli na znanje vsebino tega 
obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu. 

 
Po potrebi lahko vse morebitne poizvedbe glede tega obvestila o varnostnem popravljalnem 

ukrepu pošljete na e-poštni naslov medicalcomplaints@limacorporate.com.  
 
Razširjanje tega obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu 
To obvestilo je treba posredovati vsem tistim znotraj vaše organizacije, ki morajo biti s tem 
seznanjeni. 
To obvestilo o varnostnem popravljalnem ukrepu bo poslano pristojnim organom v državah, 
zajetih v to obvestilo o varnostnem popravljalnem ukrepu. 
 
 

Roberto Gabetta 
Vodja regulative 

Limacorporate S.p.A 
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