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Карти за импланти - инструкции за здравни организации 

 
 

Въведение 
Neo Medical като законен производител на Neo Pedicle Screw SystemTM и Neo Cage SystemTM трябва да предостави на 
пациентите карти за импланти и информация за безопасността на продукта. В тази листовка са дадени указания за 
това как да се попълват картите за импланти и да се предоставя информация на пациента.  

В Европа, Европейската икономическа зона, Швейцария, САЩ и Австралия имплантите трябва да бъдат придружени 
от карта за импланта. Neo Medical предоставя тези карти в опаковките на пръчките за Neo Pedicle Screw SystemTM и в 
опаковките на клетките за Neo Cage SystemTM.  

След имплантирането на имплант на Neo Medical, хирургът или лекуващият лекар трябва да предостави на пациента 
надлежно съставената карта за импланта и да предостави адекватна информация, свързана с безопасността, 
следоперативните предпазни мерки и необходимите редовни и извънредни контролни посещения. 

Официалните брошури за пациенти за Neo Pedicle Screw SystemTM и Neo Cage SystemTM могат да бъдат изтеглени от 
уебсайта на Neo Medical в раздела за пациенти (www.neo-medical.com/patient). 

 

Карта за импланта 
 
Neo Medical предоставя карти за имплантите, сгънати в опаковките на пръчките за Neo Pedicle Screw SystemTM и в 
опаковките на клетките за Neo Cage SystemTM.  На следващите снимки е показан пример за разгъната карта, от двете 
страни. 

 
 

 
 

 
 

Фигура 1 - разгънати страни на картата за импланта 
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Първа операция 
След операцията, картата за импланта трябва да бъде попълнена и етикетите на имплантираните продукти на Neo 
Medical трябва да бъдат залепени на подходящите места, както е показано в следващите примери: 
 

    
 

Фигура 2 - пример за попълнена карта Фигура 3 - пример за поставяне на етикети 

 

Значението на символите е представено в раздела в края на тази листовка. 

За попълване на картата за импланта може да се използва стандартна химикалка, но се препоръчва да се използват 
химикалки с перманентно мастило. 

По принцип върху картата за импланта трябва да се поставят само етикети, принадлежащи на импланти от Neo 
Medical. Не залепвайте етикети на инструментите.  

Ако мястото за етикети е недостатъчно, моля,  използвайте втора карта за импланта. Препоръчваме Ви да разполагате 
с резервни карти за импланти, които могат да бъдат поръчани в Neo Medical и се доставят безплатно. 

 

Експлантация/ревизионна хирургия 
В случай на експлантация на един или повече 
компоненти и последваща замяна на някой от 
компонентите, картата за импланта се актуализира, като 
се зачеркват експлантираните компоненти и се изписва 
датата на експлантацията (вж. следния пример). За всеки 
нов имплантиран компонент се попълва нова карта за 
имплант.  

 

 
 

Фигура 4 - пример за експлантирани компоненти 
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Моля, напомнете на пациента да направи фотокопие или сканирано копие на картата за импланта и да 
запази това копие на сигурно място, далеч от източници, които могат да го увредят. 
 

 

Обяснение на символите върху картата за импланта 
 
 

 

Производител 

 

Каталожен номер 

 

Уникална идентификация на 
устройството 

 

Номер на партидата 

 
Медицинско изделие 

 

Съвместимост с МР 

 

Идентификация на пациента 

 

Дата на операцията 

 

Здравен център и/или лекар 

 

Уебсайт за информация за пациентите 
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