
Descrierea dispozitivului: Șuruburile STALIF L® se folosesc în combinație cu cuștile STALIF L® și STALIF L FLX™. Acestea sunt șuruburi de 
spongie, cu diametrul exterior de 4,5 sau 5,5 mm, autofiletante, augmentate cu un sistem anti retracție (back-out) (ABO®). Sunt fabricate din aliaj de 
titan (Ti-6Al-4V) conform ASTM F-136 & ISO 5832 Partea 3 și BS 7252 Partea 3. 

Indicații de utilizare: STALIF L® / STALIF L FLX™ este indicat pentru utilizare cu grefă de os autogenă (și/sau grefă de os alogenă pentru 
STALIF L FLX®) la pacienții cu boală degenerativă discală (DDD) la unul sau două niveluri continue de la L2 la L5. Pacienții cu DDD pot, de asemenea, 
să sufere de spondilolisteză sau retrolisteză de gradul 1 la nivelurile implicate. DDD se definește ca o durere de spate de origine discală, cu 
degenerarea discului confirmată prin istoric sau studii radiografice. Acești pacienți trebuie să fie maturi din punct de vedere scheletic și să fi beneficiat 
de șase luni de tratament nechirurgical. Pacienții cu intervenții chirurgicale spinale anterioare, fără fuziune, la nivelul tratat, pot fi tratați. Aceste 
implanturi pot fi implantate prin abord laparoscopic sau abord lateral deschis. Sistemul STALIF L® / STALIF L FLX™ trebuie utilizat cu sisteme 
suplimentare de fixare (de ex. șuruburi pediculare) ce au fost avizate pentru utilizare la nivelul coloanei vertebrale lombare. Sistemul STALIF L® trebuie 
utilizat numai cu  material pentru grefă osoasă (autogenă). 

Contraindicații: 
· Osteoporoză, septicemie, infecție sau inflamație la sau lângă locul intervenției chirurgicale.
· Febră de origine nedeterminată sau alergie la materialul șurubului.
· Pacientul nu este capabil sau nu dorește să urmeze instrucțiunile postoperatorii.
· Boală sau afecțiune care exclude posibilitatea vindecării.
· Orice afecțiune care nu este descrisă în indicații.

Avertismente și măsuri de precauție: 
· Nu combinați implanturi din diferite tipuri de aliaje metalice în aceeași construcție. Se poate produce o defecțiune timpurie a dispozitivului și/sau
infecția pacientului.

· Selectarea unui dispozitiv dimensionat corespunzător pentru pacient este importantă și crește probabilitatea unui rezultat satisfăcător.
· A nu se reutiliza dacă ambalajul este deteriorat sau deschis. Conținutul poate să nu fie steril.
· A nu se utiliza dacă data de expirare de pe etichetă este depășită.
· Nu resterilizați implanturile sterile.
· Instrumentarul furnizat împreună cu implantul trebuie utilizat în conformitate cu tehnica chirurgicală aprobată.
· Nu utilizați forța excesivă atunci când introduceți și poziționați implantul în spațiul corpului intervertebral, pentru a evita deteriorarea implantului.
· Când introduceți șurubul în dispozitivul STALIF L® / STALIF L FLX™ asigurați-vă că țesutul moale nu este prins între capul șurubului și dispozitiv.
· Instrumentele chirurgicale reutilizabile trebuie decontaminate și sterilizate înainte de următoarea utilizare.
· Nu reutilizați dispozitivul chiar dacă acesta nu prezintă semne exterioare de deteriorare. Tensiunile interne cauzate de o utilizare anterioară pot
provoca cedarea timpurie.

· Implantarea dispozitivului de fuziune a corpurilor intervertebrale trebuie efectuată numai de chirurgi experimentați în chiru rgia spinală, cu instruire
specifică în utilizarea acestui tip de dispozitiv.

· Șuruburile STALIF L® trebuie utilizate în conformitate cu tabelul 1, pentru a vă asigura că adâncimea minimă a șurubului în os este mai mare de 12 mm.
· Procedați cu precauție când utilizați dispozitivele STALIF L® / STALIF L FLX™ la niveluri învecinate, pentru a evita interacțiunea cu șuruburile
STALIF L® de la nivelul adiacent, mai ales când utilizați șuruburi de lungime mai mare (30  mm — 40 mm) împreună cu cuști de înălțime mai mică
(8 mm — 12 mm).

· Când utilizează sistemul STALIF L® / STALIF L FLX™, pentru a selecta lungimile șuruburilor STALIF L® chirurgul trebuie să ia în considerare înălțimea
corpurilor vertebrale ale pacientului, mai ales la utilizarea pe niveluri învecinate.

Atenție: Legea federală (SUA) 
restricționează vânzarea acestui 
dispozitiv numai de către sau la 
recomandarea unui medic.  
Vă rugăm să vă contactați  
reprezentantul de vânzări pentru 
mai multe informații despre 
acest dispozitiv. 

ȘURUB STALIF L® 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP Haga  
Țările de Jos 
Tel: (31) (0) 70 345-8570 
(Numai departamentul 
Reglementare) 

Rx Only 

Centinel Spine, LLC. 
900 Airport Road, Suite 3B 
West Chester, PA 19380 
www.centinelspine.com 
info@centinelspine.com 
Tel: (1) 484-887-8810 

ȘURUB STALIF L® RESTRICȚII DE UTILIZARE ÎN FUNCȚIE DE ÎNĂLȚIMEA CUȘTII 

Ø4,5 mm  
(toate lungimile) 

A se utiliza numai cu cuști de 8 mm și 10 mm înălțime 
(numai STALIF L®) 

Ø5,5 mm x 25 mm 
A se utiliza numai cu cuști STALIF L® de 12 mm și 14 mm 

înălțime și cuști STALIF L FLX™ de 8 mm - 14 mm 

Ø5,5 mm x 30, 35, 40 mm 
A se utiliza numai cu cuști cu înălțimi începând de la 12 mm 

(STALIF L® și STALIF L FLX™) 
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Atenție: A nu se 
resteriliza 

Sterilizat prin 
iradiere 

A nu se reutiliza  
dacă ambalajul este 
deteriorat 

A nu se reutiliza 

Figura 1 STALIF L® 

A se utiliza numai cu cuști cu înălțimi începând de la 12 mm (STALIF L® și STALIF L FLX™) 

Sponsor australian: 
Centinel Spine Australia PTY LTD 
Level 16 Tower 2 Darling Park 
201 Sussex Street, 
Sydney, NSW 2000 
Australia 
Tel: (61) 0292212099 

Centinel Spine Schweiz GmbH 
Grafenauweg 8 
6300 Zug, Elveția  

Centinel Spine GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6 

89150 Laichingen 
Germania  


