BIOZGODNOŚĆ

CERTYFIKAT
Środki łączące i wykańczające HP 3D600/3D700/3D710
oraz materiał HP 3D High Reusability PA 12
Certyfikacja USP Klasa I-VI oraz rozporządzenie Agencji Żywności i Leków
(FDA) odnośnie sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą
Środki łączące i wykańczające HP 3D600/3D700/3D710 oraz materiał HP 3D High
Reusability PA 12 spełniły wymagania USP klas I-VI oraz amerykańskiej Agencji
Żywności i Leków (FDA) odnośnie do sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzona
skórą. Wniosek ten oparty jest na następujących przeprowadzonych testach i
wytycznych:
1. Cytotoksyczność – ISO 10993-5, Biologiczna ocena wyrobów medycznych –
część 5: Badania cytotoksyczności in vitro.
2. Podrażnienia i uczulenia – ISO 10993-10, Biologiczna ocena wyrobów
medycznych – Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę.
3. Ostra toksyczność systemowa – ISO 10993-11, Biologiczna ocena wyrobów
medycznych – Część 11: Badania toksyczności ogólnoustrojowej.
4. Implanty mięśni – USP, Rozdział ogólny <88>, Testy Reaktywności Biologicznej,
In vivo – Wszczepianie mięśni.

Firma HP jest przekonana, że powyższe testy są reprezentatywne dla części
produkowanych z zastosowaniem środków łączących i wykańczających oraz świeżego
materiału proszkowego1 HP 3D High Reusability PA 12 z wykorzystaniem rozwiązania
do druku HP Jet Fusion 3D 4210 oraz 4200. W oparciu o wyniki, firma HP spodziewa
się, że podobne artykuły wykonane z tych materiałów, w podobnych warunkach,
spełnią wymagania zgodności z USP klasa I-VI oraz Agencji Żywności i Leków
odnośnie do sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą.

Obowiązkiem użytkownika pozostaje określenie czy korzystanie ze środków
łączących i wykańczających HP 3D600/3D700/3D710 oraz proszku HP 3D High
Reusability PA 12 jest bezpieczne i technicznie odpowiednie dla docelowych
zastosowań oraz zgodne z obowiązującymi przepisami (w tym wymogami agencji
FDA), którymi objęte są końcowe produkty użytkownika. Użytkownicy powinni
przeprowadzić w tym celu swoje własne testy. Wyniki mogą się różnić, jeśli testy
zostaną przeprowadzone w innych warunkach niż te w laboratoriach HP, w czasie
testowania oraz te stosowane do celów testów biokompatybilności, o których
mowa powyżej. Ze względu na możliwe zmiany w odpowiednich normach
branżowych, wytycznych FDA oraz innych wymogach prawnych lub regulacyjnych,
a także możliwych zmian w środkach spajających i precyzujących HP
3D600/3D700/3D710 oraz materiale HP 3D High Reusability PA 12, firma HP nie
może zagwarantować, że status środków spajających i precyzujących HP
3D600/3D700/3D710 oraz proszku HP 3D High Reusability PA 12 pozostanie
niezmieniony lub, że będą one kwalifikować się do standardów USP klasy I-VI i/lub
będą spełniały wytyczne Agencji Żywności i Leków odnośnie sprzętu mającego
kontakt z nieuszkodzoną skórą w jakimkolwiek konkretnym zastosowaniu.
W celu uzyskania szerszych informacji nt. środków łączących i wykańczających HP
3D600/3D700/3D710 oraz materiału HP 3D High Reusability PA 12, prosimy
skontaktować się z naszym zespołem ds. Materiałów do druku 3D HP pod
adresem 3dmaterials@hp.com.
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wykonane przy wykorzystaniu świeżego proszku w 100%.
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