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Настоящият документ „Важна информация“ предоставя обща информация и инструкции за повторна обработка и стерилизация на 
медицински изделия на фирма aap Implantate AG и трябва да се използва заедно със съответните специфични за продукта 
инструкции за употреба. В допълнение, документът съдържа инструкции за разглобяване и критерии, които потребителят може да 
използва, за да идентифицира края на жизнения цикъл. 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ИМПЛАНТИ 

Тази обща информация се отнася единствено за медицински изделия на фирма aap Implantate AG. Изделия по смисъла, посочен по-
горе, са импланти и инструменти, необходими за операции.  

1.1 ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 

Изделията служат за временно фиксиране на костни фрагменти с цел заздравяване на фрактурата до консолидация на костите. 
Имплантите са предназначени за еднократна употреба в човешка кост. 

Изделия за 
еднократна 
употреба  

„Да не се използва повторно“ 

Всички изделия, които са обозначени с  „Да не се използва повторно“, са предназначени само за еднократна употреба. Повторна 
употреба на тези изделия е изключена.  

Ако изделията бъдат повторно обработени, е възможно нарушаване на функционирането и целостта на изделията и/или отказ на 
изделието, а това може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Рискът от замърсяване на клинично 
обработени или повторно използвани изделия за еднократна употреба се увеличава и е възможно предаване на микроби от пациент 
на пациент. Дори продуктите за еднократна употреба, които изглеждат неповредени, не трябва да бъдат използвани повторно, тъй 
като са възможни невидими признаци на износване и/или замърсяване. 

 Предупреждение 
• Имплантите и телените изделия на фирма aap са предвидени за еднократна употреба. Повторна употреба се изключва от aap. 

Забранена е повторна обработка на използвани импланти или импланти, които са влезли в контакт с телесни течности. 

Уверете се, че те се предават за отпадъци по съответния начин (виж глава 1.5 Изхвърляне). 

 

Нестерилни изделия за многократна употреба  

Всички изделия, които са маркирани като нестерилни и не са маркирани със символа  (вижте раздела Изделия за еднократна 
употреба), се считат за нестерилни изделия за многократна употреба. Те трябва да бъдат обработвани преди първата и всяка 
следваща употреба, както и преди предаване за отпадъци или изпращане за оценка на щетите. 

Повторната обработка се състои от няколко задължително изпълнявани стъпки, които са подробно описани в глава 2. Щателно 
почистване (ръчно и/или механично) е важна част от процеса на повторна обработка, който трябва да се извърши преди 
стерилизация. Ефективността на методите на стерилизация може да бъде намалена от остатъци от органични вещества и/или 
увеличен брой микроорганизми върху изделието. Отговорното за извършване на повторната обработка лице носи отговорност за 
това, извършената действително повторна обработка да постигне желания резултат с използваните оборудване, материали и 
персонал. Това изисква валидиране и рутинно наблюдение на процедурата на място. 

Фирма aap не носи отговорност при неспазване на тези указания за повторна обработка на изделията. 

 Предупреждение 
• Изделия за многократна употреба могат да се износят вследствие употребата и да загубят функционалността си. Затова 

изделията задължително трябва да се проверяват за повреди преди всяка употреба (виж глава 5.1 и глава 5.2). Износени или 

нефункциониращи изделия трябва да се изхвърлят незабавно 

 

 Внимание 
• Не са известни влияния на повторната обработка, водещи до повреждане на изделието. По принцип краят на 

експлоатационния срок на изделието се определя от износването и повредите в резултат на употребата. Старателна визуална 

и функционална проверка преди следващата употреба е най-добрата възможност за идентифициране на изделие, което 

повече не функционира (виж глава 5.1 и глава 5.2). 

• aap не поема отговорност за щети в резултат на неизвършена, респ. нередовна проверка на изделията, особено на свредлата. 
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Стерилни изделия  

Стерилните изделия на aap са стерилизирани с гама лъчи. Опаковъчната система се състои от стерилна бариерна система (двойна 
опаковка) в защитна опаковка. Защитната опаковка включва етикети, които могат да се използват за документацията на пациента, 
за да се гарантира проследяемостта на изделията. 

Условия на съхранение и изпращане: 

Вид Условие 
Температурен 
диапазон 

Влажност на 
въздуха 

Макс. продължителност 

Стерилно опаковани 
изделия 

Изпращане 0° до 60 °C < 70 % 6 дни 

Съхранение 15° до 23 °C < 70 % 
до датата на изтичане на срока на 
годност* 

* В случай на неспазване на посочените условия на съхранение важи временна горна граница, еквивалентна на условията на 
изпращане: Температурен диапазон 0 °C до 60 °C при максимална влажност на въздуха 70 % сумирано за макс. 3 дни. 

Стерилно опаковани изделия трябва да се съхраняват в техните затворени оригинални опаковки. Те трябва да се съхраняват на 
ненапрашено, чисто, сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. Всяко отваряне на защитната опаковка (счупване на печата) 
се счита за употреба. Преди отваряне на опаковката винаги проверявайте срока на годност. Ако срокът на годност е изтекъл, 
изделията не трябва да се използват.  

Преди отваряне стерилната бариера трябва да се провери за дефекти. Ако бъдат установени каквито и да било дефекти на стерилната 
бариера или изделието, изделията не трябва да се използват. Стерилността е гарантирана само при неповредени опаковки. 
Стерилните изделия трябва да бъдат разопаковани само като част от хирургичната операция, като се използват асептични методи, 
които отчитат приложимите указания на клиниката. След разопаковане изделията трябва да се подложат на визуална проверка. 
Изделия с каквито и да било дефекти трябва да се изхвърлят.  

1.2 МАТЕРИАЛ И ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА МАТЕРИАЛА 

Всички импланти на aap са произведени от Titanium Grade 4, Titanium Grade 2 (ASTM F67, ISO 5832-2) или от титанова сплав TiAl6V4 
(ASTM F136, ISO 5832-3). Използваните титанови материали са устойчиви на корозия и биосъвместими. K-теловете са произведени 
от неръждаема стомана (ASTM F138, ISO 5832-1) или титанова сплав TiAl6V4 (ASTM F136, ISO 5832-3). K-телове, състоящи се от 
титанова сплав, след това се анодизират в жълто. Инструментите са произведени от неръждаема стомана, титанова сплав TiAl6V4 
(ASTM F136, ISO 5832-3), PEEK, PEEK CA30 или пропилукс (черен и жълт).  

 

1.3 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ИЛИ НА ФРАГМЕНТИ ОТ ИНСТРУМЕНТ  

Инструментите на aap са проектирани да бъдат безопасни за посочената област в съответствие с възникващите механични 
натоварвания. В случай че инструмент на aap се счупи по време на употреба, трябва да се използва медицинско оборудване за 
диагностична визуализация (например облъчващи уреди, компютърен томограф и др.) за локализиране на компонентите или 
фрагментите. 

1.4 СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 

В случай на инциденти с изделия на aap незабавно трябва да се докладва на incident@aap.de и компетентния орган в държавата 

членка, в която пребивава потребителят. Засегнатите изделия трябва да се предоставят за допълнителни изследвания. aap изключва 

обратно приемане на други употребявани импланти. 
 

1.5 ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ 

Изделията трябва да се изхвърлят като медицинско изделие в съответствие с методите на учреждението и националните 
разпоредби.  

 Предупреждение 
• Преди предаване за отпадъци изделията задължително трябва да се обработят повторно.  

• Режещи и остри изделия трябва да се изхвърлят в обезопасителен контейнер. Препоръчителна е употребата на 

специални затварящи се контейнери и защитни капачки. 

• Внимавайте особено за режещи ръбове и остри краища при изделията, за да избегнете наранявания и замърсяване.  

 

 

mailto:incident@aap.de
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2. ПОВТОРНА ОБРАБОТКА НА ИЗДЕЛИЯТА 

2.1 ОБЩИ ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ 

Изделията се предлагат от фирма aap нестерилни и стерилни и са обозначени съответно. Изделията на aap, доставени в нестерилно 
състояние, трябва да бъдат почистени, дезинфекцирани и след това стерилизирани с пара преди хирургична употреба; това важи и 
за първата употреба след доставката (след отстраняване на защитната транспортна опаковка). 

За запазване на стойността на изделията трябва да се спазват настоящите препоръки за повторна обработка, както и съответните 
национални закони и стандарти. Преди почистване и стерилизация всички опаковъчни елементи трябва да бъдат отстранени от 
изделието (картонена кутия, опаковъчен пенопласт, ръкавно фолио, блистери, защитни капачки, поддържащи устройства и др.). 

 Внимание 

• Решетъчните подноси на aap са предназначени за стерилизация, транспортиране и съхранение на изделия. Те не са 

предназначени за почистване и дезинфекция в заредено състояние. Изделията трябва да се извадят от решетъчните подноси 

и да се почистят и дезинфекцират отделно. 

При изваждането от опаковката трябва да се провери целостта на изделията, както и съответствието на вида и размера на импланта 
с маркировката на етикета. 

При избора на почистващи и дезинфекциращи средства трябва да се вземат под внимание следните указания: 

Материал Не се препоръчва за материала: 

Титан и титанова сплав 
всички оксидиращи киселини (например азотна киселина, водороден прекис (H2O2), оксалова 
киселина, сярна киселина) 

Неръждаема стомана Водороден прекис (H2O2) оксалова киселина с повишена концентрация на хлор 

Цветна маркировка 
повишена концентрация на почистващи и дезинфекциращи средства, всички оксидиращи киселини 
(например азотна киселина, водороден прекис (H2O2), оксалова киселина, сярна киселина) 

При избора на програма по време на машинен процес на почистване/дезинфекция трябва да се вземе предвид материалът на 
изделията за почистване и да се спазват указанията на производителя на уреда. 
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2.2 ПОВТОРНА ОБРАБОТКА 

aap препоръчва следните процедури и техните параметри и последователност: 

Поръчка и доставка от 
aap на клиенти

Изделията комплектувани и 
неповредени ли са?

Повторна обработка на 
хирургически инструменти

Бракуване на изделия и 
съобщаване на aap

1. Ръчно предварително 
почистване 

Демонтаж на разглобяемите 
изделия

Има ли видими 
замърсявания?

2. Машинен процес на 
почистване/дезинфекция 

Има ли видими 
замърсявания?

3. Проверка 

Успешна ли е 
проверката на 

функционирането?

Монтаж на разглобяемите 
изделия

Поддръжка на изделия с 
подвижни компоненти

4. Опаковане 

Отстраняване на видими 
замърсявания в рамките на 

един час след употреба

Възможна ли е замяна 
от складова наличност?

Замяна на изделията от 
складова наличност

5. Стерилизация с наситена 
пара

Съхранение

Допълнителна 
информация в глава 4

Допълнителна 
информация в глава 4

Допълнителна 
информация в глава 5
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2.2.1 РЪЧНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ 

• Видими замърсявания трябва да се отстранят в рамките на един час след употреба на изделията. 

• Изделията, които могат да се разглобяват, трябва да бъдат разглобени, повече информация относно разглобяването на 

многокомпонентни инструменти ще намерите в Глава 4 

•  Инструментите с плъзгащи се части трябва да се отворят изцяло, а ножиците и клещите – до ъгъл от 90°, за да се почисти 

възможно най-много покрита площ. 

• Изделията трябва да се накиснат в студена вода и да се изчеткат под водната повърхност с почистваща четка (напр. Interlock, REF 

09098), докато повърхността стане видимо чиста. 

• Инструменти с кухини трябва да се почистят с подходяща за лумена кръгла четка в продължение на две минути. Тази стъпка 

трябва да се повтори 3-кратно. 

• В случай на грубо замърсяване aap препоръчва обработка с ултразвук. 

• В допълнение използвайте спринцовка или пистолет с водно налягане, за да промиете със студена чешмяна вода кухините, 

глухите отвори, вдлъбнатините и каналите в продължение на минимум 30 секунди. Не допускайте допир на изделията със 

спринцовката или пистолета с водно налягане, за да предотвратите надрасквания.  

• Извършете визуална проверка на изделията и при необходимост повторете предварителното почистване, докато повече няма 

видими замърсявания. 

• Оставете изделията да се отцедят и преминете към следващата стъпка от почистването. 

2.2.2 МАШИНЕН ПРОЦЕС НА ПОЧИСТВАНЕ/ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

По принцип машината за почистване и дезинфекция трябва да е тествана за ефективност (разрешение от FDA, респ. маркировка „СЕ“ 
в съответствие с ISO 15883) 

• При избора на програма трябва да се вземе предвид материалът на изделията за почистване и да се спазват указанията на 

производителя на уреда. 

• Разглобените инструменти трябва да останат разглобени за следващия процес на почистване и дезинфекция. 

• Изделията трябва да се поставят в уреда така, че да могат да се промиват. 

• Изплакнете в продължение на минимум 60 секунди със студена чешмяна вода. 

• След това почистете за 10 минути с „Neodisher® MediClean forte“ (Dr. Weigert) с дозировка от 5 ml/l дейонизирана вода (стойност 

на pH > 10,0 до 11,5) при 55 °C.  

• Изплакнете в продължение на минимум 60 секунди със студена дейонизирана вода.  

• Термичната дезинфекция трябва да се извърши в съответствие с концепцията A0 по DIN EN ISO 15883-1 с дейонизирана вода (по 

препоръка на комисията KRINKO на Robert-Koch-Institut: стойност на A0 от 3000). 

• Изсушаването трябва да се извърши автоматизирано на 110 °C за минимум 20 минути. 

• Извършете визуална проверка на изделията и при необходимост повторете почистването, докато повече няма видими 

замърсявания. 

Фаза Температура Продължителност Описание 

Предварително 
почистване 

студено (T < 
40 °C) 

1 мин. Чешмяна вода 

Почистване 55° 10 мин. Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert) 

5 ml/l дейонизирана вода (pH стойност > 10,0 до 11,5)  

Промиване Студено (T < 
40 °C) 

1 мин. Дейонизирана вода 

Термична 
дезинфекция 

>90 °C 5 мин. трябва да се извърши с дейонизирана вода в съответствие с концепцията 
A0 по DIN EN ISO 15883-1 
(по препоръка на комисията KRINKO на Robert-Koch-Institut: стойност на 
A0 от 3000). 

Сушене 110° 20 мин. автоматизирано 

2.2.3 ПРОВЕРКА 

• След преминаване на цикъла на почистване и дезинфекция следва охлаждане до стайна температура. 

• Наличието на остатъци и остатъчна влага трябва да се изключи с визуална проверка на критичните места (кухини, глухи отвори, 

вдлъбнатини и канали).  

• Извършете визуална проверка на изделията и при необходимост повторете почистването, докато повече няма видими 

замърсявания. 

• Вземете мерки за предотвратяване на повторно замърсяване на изделията по време на изпитването.  
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• Разглобените инструменти трябва отново да бъдат сглобени, за целта вижте глава 4 Инструкции за монтаж и демонтаж. 

• След повторна обработка и преди стерилизация проверете всички изделия за признаци на край на експлоатационния живот. 

Като например:  

o Повредени повърхности  

o Признаци на корозия 

o Нечетливи надписи и баркодове 

o Правилно функциониране. За проверката на функционирането разглобените изделия трябва отново да бъдат сглобени: 

▪ Острота и повреда на режещите инструменти (напр. свредла) 

▪ Подвижност на подвижните части 

▪ Огъване и деформация на въртящи се изделия (свредла, K-тел).  

• Отделете и сменете повредени и дефектни изделия. 

• Допълнителна информация относно проверката на функционирането и признаци за края на експлоатационния живот на 

изделията е изложена в глава 5 Експлоатационен живот/Каталог за проверка. 

Поддръжка: 

• След цикъла на почистване и дезинфекция инструментите с подвижни компоненти, напр. работни повърхности, шарнири и т.н., 

трябва да се смажат с медицинско бяло масло съгласно фармакопеята. 

• Импланти и телени изделия не трябва да бъдат смазвани 

• Нанесете целенасочено бялото масло върху шарнирите и работните повърхности 

• Чрез движение на шарнирите и работните повърхности разпределете равномерно бялото масло 

• Внимателно отстранете излишното бяло масло 

 

При средствата за поддръжка обърнете внимание на следното:  

• Биосъвместимост 

• Средствата за поддръжка трябва да могат да се стерилизират с пара и да са пропускливи за пара 

• Не трябва да се използват средства за поддръжка, съдържащи силикон 

2.2.4 ОПАКОВАНЕ 

• Съхранявайте изделия с филигранни работни краища в подходящи помощни средства за съхранение. 

• За изделията трябва да се използват предоставените от aap решетъчни подноси, алтернативно използвайте универсални 

решетъчни подноси за стерилизация, като спазвате инструкциите на производителя. 

• Трябва да се гарантира достатъчна защита на изделията от механична повреда. 

• Опаковката трябва да съответства на изискванията на EN 11607 и да е подходяща за стерилизация с пара. 

• Опаковката трябва да предотвратява повторно замърсяване на изделието по време на съхранение. 

2.2.5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ С НАСИТЕНА ПАРА 

За САЩ: По принцип използвайте разрешени от FDA стерилизатори и разрешени от FDA принадлежности за стерилизация. 

• Автоклавът трябва да съответства на изискванията на EN 285, а процесът на стерилизация трябва да е валидиран съгласно EN ISO 

17665. 

• Максимално допустимото зареждане на паровия стерилизатор трябва да съответства на указанията на производителя и да не се 

превишава. 

• По време на стерилизацията не подреждайте подносите за стерилизация един върху друг. 

• Тип процес: Пълен цикъл с процедура с фракциониран предварителен вакуум 

• Зададени стойности на параметрите: 

o Поддържана температура:  

▪ за Европейската общност: 134 °C (273 °F) 

▪ съгласно FDA: 270 °F (132 °C) 

o Продължителност:  

▪ за Европейската общност: 5 минути 

▪ съгласно FDA: 4 минути 

o Време на сушене: 20 минути без прекъсване или процес на фракциониран вакуум със сушене 
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Всички данни са без гаранция. Горепосочените инструкции са потвърдени от aap като подходящи за подготовка на изделията за 
използване, за да се достигне стойност на SAL от 10-6, но те не могат да заместят подробните описания на процесите, тъй като 
разнообразието от използваните в цял свят методи на повторна обработка не може да се разгледа подробно. Извършващото 
повторната обработка лице носи отговорност за това, извършената действително повторна обработка да постигне желания резултат 
с използваните оборудване, материали и персонал. Това изисква валидиране и рутинно наблюдение на процедурата на място.  

2.3 ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ  

 Внимание 

• Изделия с повредена опаковка не трябва да се използват. 

• Всички въздействия, които могат да повлияят структурата, функционалността и етикетирането на изделието (напр. ненужни 

вибрации, натоварвания, влага, топлинно и ултравиолетово излъчване), трябва да се сведат до минимум от потребителя. 

3. ДЕФИНИЦИЯ НА СИМВОЛИТЕ 

ISO 15223: Медицински изделия. Символи, използвани в етикетите, при етикетиране и в предоставяната информация за медицински 
изделия

Символ 
Наименование/Значение на символите 
(референтен номер) 

 
Нестерилен (5.2.7) 

 
Дата на производство (5.1.3) 

 
Производител (5.1.1) 

 
Стерилизация с гама лъчи (5.2.4) 

 
Да не се стерилизира повторно (5.2.6) 

 
Срок на годност (5.1.4) 

 
Да се пази от влага (5.3.4) 

 

Да не се използва, ако опаковката е повредена 
(5.2.8) 

 
Брой на изделията 

 

Обозначение за медицински изделия от клас lm 
и клас IIa 

 
Обозначение за медицински изделия от клас I и 
Ir 

 
Да не се използва повторно (5.4.2) 

 

Направете справка с инструкциите за употреба 
(5.4.3) 

 

ifu.aap.de 

Направете справка с инструкциите за употреба 
(5.4.3) 

Инструкциите за употреба са достъпни в 
електронен формат 

 

Внимание, направете справка със 
съпътстващите документи (5.4.4) 

 
Каталожен номер (5.1.6) 

 
Означение на партидата (5.1.5) 

 
Температурнo ограничениe (5.3.7) 

 
Влажност на въздуха, ограничение (5.3.8) 

 
Да се пази от слънчева светлина (5.3.2) 

 
Медицинско изделие (5.7.7) 

 
Двойна стерилна бариерна система (5.2.12) 

 
Материал 

 

Стерилизационен индикатор 

 

Внимание: Федералните закони на 
Съединените щати ограничават продажбата на 
медицински изделия до продажба от или по 
поръчка на лекар. (САЩ) 
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4. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

4.1 СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА ЗА ДЕМОНТАЖ 

Артикул № Означение на артикула Описание на (де)монтажа 

IU 7808-00 Отвертка T8, кръгла дръжка 
4.2.1 Отвертка T8, кръгла дръжка 
(IU 7808-00) 

IS 7903-10 Инструмент за измерване на винтове ø2.7-3.5, до дължина 50mm 

4.2.2 Инструменти за измерване 
на винтове 

IS 7903-20 Инструмент за измерване на винтове ø2.7, до дължина 70mm 

IS 7903-30 Инструмент за измерване на винтове ø2.5, до дължина 30mm 

IS 7903-40 Инструмент за измерване на винтове ø2.5, до дължина 40mm 

IS 7904-20 Инструмент за измерване на винтове ø3.5-4.0, до дължина 90mm 

IS 7905-20 Инструмент за измерване на винтове ø4.5-6.5, до дължина 100mm 

IU 8116-50 
Двойна втулка за свредло, свредло ø2.5/3.5, с пружинно 
центриране  

4.2.3 Двойна втулка за свредло IU 8116-60 Двойна втулка за свредло, свредло. ø2.7/3.5, пружинно центриране 

IU 8117-50 
Двойна втулка за свредло, свредло ø3.2/4.5, с пружинно 
центриране 

IU 8166-03 Затягаща втулка за свредло LOQTEQ® 3.5, променлива до 2mm 4.2.4 Затягаща втулка за свредло 
(IU 8166-0X) IU 8167-03 Затягаща втулка за свредло LOQTEQ® 4.5, променлива до 2mm 

IU 8179-00 Насочваща рамка LOQTEQ® дистален хумерус 2.7 
4.2.5 Насочваща рамка LOQTEQ® 
дистален хумерус 2.7 (IU 8179-00) 

IU 7970-00 Ъглов шаблон за затворена клинообразна остеотомия  
4.2.6 Ъглов шаблон за затворена 
клинообразна остеотомия 

PA 3580-00-2 LOQTEQ® VA шарнир за перипротетика 3.5, 2 опак. Титан 6  
4.2.7 LOQTEQ® VA шарнир за 
перипротетика (PA 3580-00-2) 

IU 8172-10 Винт за фиксиране на насочващ блок  

4.2.8 Насочващ блок LOQTEQ® 

IU 8172-11 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, тесен, десен  

IU 8172-12 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, тесен, ляв  

IU 8172-21 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, широк, десен  

IU 8172-22 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, широк, ляв  

IU 8172-31 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, XL, десен  

IU 8172-32 Насочващ блок LOQTEQ® VA радиус 2.5, XL, ляв  

IU 8173-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална латерална тибия 4.5, 
десен  

IU 8173-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална латерална тибия 4.5, 
ляв  

IU 8174-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална медиална тибия 3.5, 
десен  

IU 8174-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална медиална тибия 3.5, ляв  

IU 8174-03 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистална медиална тибия 3.5, 
десен  

IU 8174-04 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистална медиална тибия 3.5, 
ляв  

IU 8176-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимален хумерус 3.5  

IU 8176-03 Винт за фиксиране на насочващ блок LOQTEQ® ИМФ T15  
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IU 8176-04 Винт за фиксиране на насочващ блок LOQTEQ® ИГФ T25  

IU 8177-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистален медиален хумерус, 
десен  

IU 8177-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистален медиален хумерус, ляв  

IU 8177-03 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистален медиален хумерус, 
десен  

IU 8177-04 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистален медиален хумерус, 
ляв  

IU 8178-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за олекранон, десен  

IU 8178-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за олекранон, ляв  

IU 8181-03 Насочващ блок LOQTEQ® VA дорзолатерална плака за дистален 
хумерус, десен  

IU 8181-04 Насочващ блок LOQTEQ® VA дорзолатерална плака за дистален 
хумерус, ляв  

IU 8182-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистален латерален хумерус, 
десен  

IU 8182-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистален латерален хумерус, ляв  

IU 8182-03 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистален латерален хумерус, 
десен  

IU 8182-04 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистален латерален хумерус, 
ляв  

IU 8184-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за висока тибиална остеотомия  

IU 8185-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за остеотомия на дистален фемур, 
десен  

IU 8185-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за остеотомия на дистален фемур, 
ляв  

IU 8186-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална медиална тибия 3.5, 
десен  

IU 8186-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална медиална тибия 3.5, 
ляв  

IU 8187-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална латерална тибия 3.5, 
десен  

IU 8187-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за проксимална латерална тибия 3.5, 
ляв  

IU 8188-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална антеролатерална тибия 
3.5, десен  

IU 8188-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална антеролатерална тибия 
3.5, ляв  

IU 8189-03 Винт за фиксиране на насочващ блок LOQTEQ® плака ДФ  

IU 8191-01 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална фибула 3.5, десен  

IU 8191-02 Насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална фибула 3.5, ляв  

IU 8191-03 Винт за фиксиране на насочващ блок LOQTEQ® плака за дистална 
фибула  

IU 8192-01 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистална фибула 2.7/3.5, десен  

IU 8192-02 Насочващ блок LOQTEQ® VA плака за дистална фибула 2.7/3.5, ляв  
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4.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА (ДЕ)МОНТАЖ 

4.2.1 ОТВЕРТКА T8, КРЪГЛА ДРЪЖКА (IU 7808-00) 

Демонтаж:  

 

• Издърпване на капачката (поз. 1) 

Монтаж:  

 

• Поставяне на капачката (поз. 2) 

4.2.2 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВИНТОВЕ 

  

Демонтаж: 

 

• Издърпване на измервателната кука 

Монтаж: 

 

• Вкарване на измервателната кука 
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4.2.3 ДВОЙНА ВТУЛКА ЗА СВРЕДЛО 

Демонтаж: 

.  

Монтаж: 

 

• Развиване на уплътнителната тапа обратно на 

часовниковата стрелка (поз. 1) 

• Отстраняване на щифта с отвор и пружината от 

скобата (поз. 2) 

• Освобождаване на пружината от щифта с отвор преди 

повторната обработка на инструмента (поз. 2 и 3) 

• Поставяне на пружината върху по-късата част на 

щифта с отвор 

• Вкарване на пружината и щифта с отвор в скобата  

• Завиване на уплътнителната тапа по часовниковата 

стрелка 

 

4.2.4 ЗАТЯГАЩА ВТУЛКА ЗА СВРЕДЛО (IU 8166-0X) 

Демонтаж: 

 

Монтаж: 

 

• Отстраняване на винтовете (поз. 4) с шестостенен 

накрайник на отвертка размер 2,5 с бърза връзка (IU 

7825-00) 

• Отвиване на регулиращия винт (поз. 3) 

• Разделяне на затягащия блок (поз. 1 и 2) 

 

• Съединяване на затягащия блок (поз. 1 и 2) 

• Завинтване на регулиращия винт (поз. 3) в затягащия 

блок, среден отвор 

• Завинтване на закрепващите винтове (поз. 4.1 и 4.2) 

с шестостенен накрайник на отвертка размер 2,5 с 

бърза връзка (IU 7825-00) 
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4.2.5 НАСОЧВАЩА РАМКА LOQTEQ® ДИСТАЛЕН ХУМЕРУС 2.7 (IU 8179-00) 

Демонтаж: 

 

Монтаж: 

 

• Насочващата рамка за плаката за дистален медиален 

хумерус се състои от 4 компонента:  

1. Насочваща рамка от радиотранспарентен PEEK 

материал 

2. Метална втулка за свредло с външна резба 

3. Метален пръстен за регулиране с вътрешна 

резба  

4. Индикатор за щракването 

• Индикаторът за щракването на насочващата рамка 

трябва да се използва внимателно, за да се сведе до 

минимум рискът от перфорация на ръкавиците  

a. Завийте пръстена за регулиране на направляващата 

втулка 

b. Щракнете втулката за свредло със завинтения винт за 

регулиране в насочващата рамка от PEEK 

c. Щракнете индикатора за щракването в насочващата 

рамка от PEEK 
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4.2.6 ЪГЛОВ ШАБЛОН ЗА ЗАТВОРЕНА КЛИНООБРАЗНА ОСТЕОТОМИЯ (IU 7970-00) 

Демонтаж:  

 

Монтаж: 

 

• Развиване на гайката обратно на часовниковата 
стрелка (поз. 1) 

• Отделяне на ъгловия водач (поз. 2) от шибъра (поз. 3) 

• Поставяне на ъгловия водач (поз. 2) върху шибъра 
(поз. 3)  

• Поставяне на гайката върху резбата на шибъра и 
завинтване по часовниковата стрелка (поз. 1) 

4.2.7 LOQTEQ® VA ШАРНИР ЗА ПЕРИПРОТЕТИКА (PA 3580-00-2) 

Демонтаж: 

 

Монтаж: 

 

• Развиване на фиксиращия винт (поз. 1) 

• Почистване на фиксиращия винт в отделението на 

миниситото IC 6980-23 

• Завинтване на фиксиращия винт (поз. 2) 
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4.2.8 НАСОЧВАЩ БЛОК LOQTEQ® 

Демонтаж: 

 

Монтаж: 

 

• Развиване на винта за фиксиране  • Завинтване на винта за фиксиране 
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5. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ/КАТАЛОГ ЗА ПРОВЕРКА 

ЦЕЛ 

Целта на този каталог за проверка е да подпомогне потребителя при проверката на изделия aap за цялост и функционалност и по 

този начин да предотврати по-нататъшна употреба след достигане на края на експлоатационния живот. Въз основа на оптичните и 

функционалните критерии, предоставени в каталога за проверка, които представляват признаци на износване и повреда, може да 

се определи кои изделия са достигнали края на експлоатационния си живот и следователно повече не трябва да бъдат използвани 

повторно. 

Изделия на aap, които подлежат на многократна повторна обработка, трябва да бъдат прегледани след всяко почистване и 

дезинфекция и преди стерилизация въз основа на този каталог за проверка и следователно посредством валидните съответно 

критерии и да се изхвърлят съответно в края на експлоатационния живот.  

За адекватна проверка се препоръчва добро осветление, както и употребата на микроскоп. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

По принцип краят на експлоатационния срок на изделието се определя от износването и повредите в резултат на употребата. Тези 
критерии са дадени в следния каталог за проверка и са сортирани по тип и група изделия, започвайки с общи дефекти. 

Всеки тип/група изделия има съответно таблица с представителни изображения. Под изображенията има символи, които показват 

дали изделията могат да бъдат използвани повторно ( ) или са достигнали края на експлоатационния си живот и следователно 

трябва да бъдат изхвърлени ( ). Под изображенията със съответните оценки има описание на възможните повреди и процедура, 
препоръчана от aap. Представителното изображение служи само за визуализиране на описанието. Следователно всяко изделие 
трябва да бъде проверено в съответствие с описанието на износването и повредата и съответно оценено по отношение на края на 
експлоатационния му живот.  

 Внимание 
• В резултат на многократна употреба и повторна обработка е възможно износване на повърхностите и маркировката директно 

на изделието повече да не е четлива.  

• Ако маркираните данни (напр. каталожен номер, функционална маркировка, символи) повече не са ясно четливи, изделието 

трябва да се смени незабавно. 

• aap не поема отговорност за щети в резултат на неизвършена, респ. нередовна проверка на изделията, особено на свредлата. 
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5.1 ОБЩИ ПОВРЕДИ 

5.1.1 ПОВРЕДА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Дълбоки драскотини или нащърбвания 

• Разслояване или лющене 

• Нечетлива или липсваща директна маркировка 

• Обезцветяване 

 Процедура 

• Самото обезцветяване няма неблагоприятен 
ефект върху изделието или неговото 
функциониране. При необходимост повторете 
почистването. 

• Ако се установи повреда на изделието, то 
трябва да бъде бракувано 

 

5.1.2 РЪЖДА, КОРОЗИЯ, ПИТИНГОВА КОРОЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Ръжда 

• Корозия 

• Питингова корозия 

 Процедура 

• Повторете почистването 

• Ако местата с корозия не могат да бъдат 
отстранени, трябва да бракувате изделията. 
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5.1.3 ПУКНАТИНИ 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Пукнатини по повърхността 

• Пукнатини по заваръчни шевове 

• Пукнатини по монтажни места 

• Пукнатини по канюли или проходни отвори 

• Пукнатини по тънкостенни изделия 

 Процедура 

• Ако се установят пукнатини на изделията, 
тези изделия трябва да бъдат бракувани. 

 

5.1.4 СЧУПВАНЕ (НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧАСТИ) 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Счупване на заваръчни шевове 

• Счупване на монтажни места 

• Счупване на върхове 

• Счупване на тънкостенни изделия 

 Процедура 

• Ако изделията са счупени, тези трябва да 
бъдат бракувани. 
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5.1.5 ОГЪВАНЕ, ДЕФОРМИРАНЕ ИЛИ УСУКВАНЕ 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Огънато тяло 

• Огънати върхове 

• Огънати щифтове 

• Огънати втулки 

 Процедура 

• За проверка търкаляйте изделието по равна 
повърхност напред и назад. 

• Ако изделията са огънати, те трябва да бъдат 
бракувани. 

 

 

5.1.6 НЕЧЕТЛИВА UDI МАРКИРОВКА 

 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• UDI маркировката повече не е подходяща за 

проследяване 

 Процедура 

• Проверете функцията сканиране (трябва да е 
подходяща за директно маркиране на части 
(DPM)); почистете повърхността, променете 
разстоянието/ъгъла на сканиране, променете 
околното осветление 

• Ако горепосочените мерки не доведат до 
резултат от сканирането, изделието трябва да 
бъде бракувано. 
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5.1.7 ДРУГИ ПОВРЕДИ 

Липсващи компоненти: 

Ако отделни компоненти липсват при монтиращи се инструменти, в резултат на което не е възможен правилен монтаж, изделието 
трябва да се бракува 

Засядане: 

Ако монтиращи се инструменти заседнат един в друг, в резултат на което повече не е възможен правилен монтаж или демонтаж, 
изделието трябва да се бракува. 

 
Замърсяване: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Кръв, кости, тъкани или други остатъци не са 

напълно отстранени при почистването 

 Процедура 

• Ако повърхностите са замърсени, обърнете 
внимание на инструкциите за повторна 
обработка. 

• Ако повърхностите не могат да бъдат 
почистени от замърсяванията, изделието 
трябва да бъде бракувано. 
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5.2 ПОВРЕДИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.2.1 ИНСТРУМЕНТИ С ПРУЖИНИРАЩА ЛАГЕРНА САЧМА 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Липсваща лагерна сачма 

• Заседнала лагерна сачма 

 Процедура 

• Внимателно почистете лагерната сачма и 
избутващия механизъм и при необходимост 
ги смажете с медицинско бяло масло съгласно 
фармакопеята  

• При липсваща лагерна сачма изделието 
трябва да бъде бракувано. 

 

5.2.2 ИНСТРУМЕНТИ С ШЕСТОСТЕННИ ВРЪЗКИ ИЛИ ВРЪЗКИ ТОРКС 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Връзката е закръглена 

• Връзката е счупена 

 Процедура 

• Ако се установи повреда на връзката, 
изделието трябва да бъде бракувано 

 

  



 

 

REF.: WI 1000-00   REV.: 01 / 2022-06-02          23 от 34    

 

5.2.3 ИНСТРУМЕНТИ С ТЯЛО ИЛИ ВТУЛКА 

 

   

 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Огънати тяло или втулка 

• Тялото или втулката (отвътре) са разслоени или 

надраскани 

• Напукано тяло 

• Счупено тяло 

 Процедура 

• Ако тяло или втулка са повредени, изделието 
трябва да бъде бракувано 

 

5.2.4 ИНСТРУМЕНТИ С РЕЗБА 

 

 

 

 
 

 
 

Възможни повреди  

• Инструментите не могат да се завиват или 

развиват или се завиват или развиват трудно 

• Резбата е повредена 

 Процедура 

• Ако функционирането на резбата е нарушено 
или резбата е повредена, изделието трябва 
да бъде бракувано. 
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5.2.5 ИНСТРУМЕНТИ С ПЛАСТМАСОВИ ДРЪЖКИ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Счупена дръжка 

• Повърхността е чуплива 

• Повърхността е разслоена 

• Пукнатини/Драскотини по повърхността 

 Процедура 

• Ако се установят повреди на повърхността, 
изделието трябва да бъде бракувано. 

 

5.2.6  ИНСТРУМЕНТИ С ЦВЕТНИ ПРЪСТЕНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Скъсан цветен пръстен 

(частично/надлъжно/напречно) 

• Цветният пръстен повече не е наличен 

 Процедура 

• При повреден или липсващ цветен пръстен 
изделието трябва да бъде бракувано.  
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5.2.7 ИНСТРУМЕНТИ С ВРЪЗКА 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Връзката не може да се освободи 

• Връзката не задържа съединението 

 

 Процедура 

• Проверка на функционирането 1:  
o Фиксирайте връзката и се уверете, че 

конструктивната група е задържана 
стабилно 

• Проверка на функционирането 2:  
o Фиксирайте връзката, след това 

отново освободете връзката и се 
уверете, че конструктивната група 
може лесно да бъде освободена 

• Ако някоя функция на връзката е нарушена, 
изделието трябва да бъде бракувано. 

• Поддръжка:  
o При необходимост смажете връзката 

с медицинско бяло масло съгласно 

фармакопеята  

 

5.2.8 ИНСТРУМЕНТИ СЪС СЪЕДИНИТЕЛНА ВРЪЗКА 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Съединението не може да се свърже с връзката 

• Съединението е повредено 

 

 Процедура 

• Ако съединението не може да влезе във 
връзката, проверете с друга връзка и друго 
изделие причината за грешката. 

• Ако конструктивната група не може да бъде 
монтирана поради съединението, бракувайте 
изделието. 
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5.2.9 ИНСТРУМЕНТИ С РЕЗЕЦ 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Резецът е тъп 

• Резецът е неравномерен 

• Пукнатини по резеца 

 

 Процедура 

• Ако се установят повреди на резеца, 
изделието трябва да бъде бракувано. 
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5.3 ПОВРЕДИ СПОРЕД ТИПА НА ПРОДУКТА 

5.3.1 ВИНТОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Резбата на тялото е повредена 

• Резбата на главата е повредена 

• Заусенъци на резбата 

• Натрупване на стружки по резбата 

• Повредена форма на главата  
на винта 

 Процедура 

• Ако се установи повреда на даден винт, той 
трябва да бъде бракуван. 

 

5.3.2 ПЛАКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Деформиран отвор на плака 

• Повредена резба 

• Огъната плака 

• Счупена плака 

• Нечетлива директна маркировка 

 Процедура 

• Ако директната маркировка върху изделието 
повече не е напълно четлива, то трябва да 
бъде бракувано 

• Повредени плаки трябва да бъдат бракувани 
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5.3.3 K-ТЕЛ 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Тъп връх на K-телта  

• Огъната K-тел 

 Процедура 

• Ако се установи повреда на K-тел, тя трябва да 
бъде бракувана. 

 

5.3.4 ИНСТРУМЕНТИ 

Свредла 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Тъпи или разслоени режещи ръбове или 

върхове на свредлото 

• Огънато свредло 

• Спиралата е повредена 

• Спиралата е усукана 

• Връзката е повредена 

• AO съединителят не функционира  

 Процедура 

• Ако се установи повреда на свредло, то 
трябва да бъде бракувано. 
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Фреза 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Тъпи или разслоени режещи ръбове или 

върхове на свредлото 

• Огъната фреза 

• Връзката е повредена 

• AO съединителят не функционира 

 Процедура 

• Ако се установи повреда на фреза, тя трябва 
да бъде бракувана. 

 

Водачи на свредла, редукционни втулки, предпазни втулки за тъкани 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Повредена резба 

• Повреден (отвътре) или надраскан водач на 

свредло 

• Повреден цветен пръстен 

• Огъната втулка 

• Счупен връх 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 
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Насочващи инструменти  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Повредени насочващи отвори 

• Счупен насочващ инструмент 

 Процедура 

• Ако насочващият инструмент е повреден, той 
трябва да бъде бракуван. 

 

Дълбокомер и насочваща рамка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Огънат връх на игла (опипващ накрайник) 

• Неизправен механизъм за вкарване и 

изкарване 

• Липсваща лагерна сачма 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано 

 

Длето 

 

   

 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Счупен заваръчен шев 

• Разслоени ръбове 

• Нечетлив надпис 

• Огъване 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 
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Ъглов шаблон 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
  

Възможни повреди  

• Огъната плака на ъгловия шаблон 

• Нечетлив надпис 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 

 

Отвертка 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Деформиран връх 

• Закръглен връх 

• Счупен връх 

• Повредена връзка (когато е налична) 

• Разслоена дръжка (когато е налична) 

• Напукано тяло 

• Счупено тяло 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 

 

Форцепс за репозициониране и костен форцепс 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Възможни повреди  

• Върховете на форцепса са огънати или 

повредени  

• Шарнирът е блокиран или се отваря и затваря 

трудно 

• Замърсяване на шарнира 

• Ръжда на шарнира 

 Процедура 

• Поддръжка: Внимателно почистете 

шарнирите и при необходимост ги смажете с 

медицинско бяло масло съгласно 

фармакопеята 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 

бъде бракувано. 

Инструмент за огъване 
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Възможни повреди  

• Разслоено закрепване на отвор на плака 

• Огънат инструмент за огъване 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 

 

Други типове изделия  

За следните групи изделия няма специфични критерии за определяне на края на техния експлоатационен живот. В сила 

са всички общи критерии и съответните критерии според характеристиките. 

• Насочваща рамка 

• Дръжки и ограничител на въртящ момент* 

• Елеватор и ретрактор 

• Шаблон за рязане 

• Дисектор и тестова кука 

• Застопоряващи пръстени 

• Водач на трион 

• Външен водач 

• Почистваща тел 

Ако изделията имат функция за ограничаване на въртящия момент, тук важат специални изисквания, които могат да бъдат намерени 

в съответните инструкции за употреба. Ограничителите на въртящия момент са предвидени за временна употреба. Техният 

експлоатационен живот завършва след 3 години, респ. след около 6000 щраквания или 250 процеса на повторна обработка. 

Потребителят е отговорен за спазване на срока на експлоатационния живот и изхвърляне на ограничителя на въртящ момент след 

края на неговия експлоатационен живот.  
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5.3.5 ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

Решетъчни подноси 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
   

 

Възможни повреди  

• Повредена повърхност 

• Повреден заваръчен шев 

• Счупен или липсващ крак 

• Задържащите щифтове са разхлабени 

• Липсващи задържащи щифтове 

• Разхлабени силиконови ленти 

• Огънат капак 

• Огъната ключалка на капак 

• Счупена ключалка на капак 

• Липсваща ключалка на капак 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 
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Поставки за винтове 

 

 

 

 
 

 

Възможни повреди  

• Липсващ капак 

• Деформирани или повредени отвори за 

винтове 

• Нечетлив надпис 

 Процедура 

• Ако е налице повреда, изделието трябва да 
бъде бракувано. 

 

Други типове изделия  

За следните групи изделия няма специфични критерии за определяне на края на техния експлоатационен живот. В сила са всички 

общи критерии и съответните критерии според характеристиките. 

• Контейнер за K-тел* 

• Пластмасова вложка Pyxidis* 

• Скоба за подложни шайби* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производител:  aap Implantate AG 

 
Адрес: Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Германия 

Германия 
 Тел.: +49 (0) 30 750 19 0 
 Факс: +49 (0) 30 750 19 111 
 Интернет:  www.aap.de 
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