
Trephine Drill
Brugsanvisning

Vigtigt: Læs dette.
Ansvarsfraskrivelse: 
Dette produkt indgår i et samlet koncept og må kun bruges sammen med de tilknyttede 
originale produkter i henhold til Nobel Biocares anvisninger og anbefalinger. Ikke-anbefalet 
brug af produkter fremstillet af tredjepart sammen med produkter fra Nobel Biocare vil 
gøre enhver garanti eller anden forpligtelse, udtrykkelig eller stiltiende, fra Nobel Biocares 
side ugyldig. Brugeren af produkter fra Nobel Biocare har pligt til at undersøge, om et 
bestemt produkt egner sig til den pågældende patient og de pågældende omstændigheder. 
Nobel Biocare fraskriver sig ethvert ansvar, udtrykkeligt eller stiltiende, og påtager sig 
intet ansvar for direkte, indirekte, strafferetligt begrundede eller andre skader, der måtte 
opstå som følge af eller i forbindelse med fejl i fagligt skøn eller praksis ved brugen af 
Nobel Biocare-produkter. Brugeren er endvidere forpligtet til jævnligt at undersøge den 
seneste udvikling med hensyn til dette Nobel Biocare-produkt og dets anvendelse. I tvivls-
tilfælde skal brugeren kontakte Nobel Biocare. Eftersom anvendelsen af dette produkt er 
under brugerens kontrol, er dette vedkommendes ansvar. Nobel Biocare påtager sig intet 
ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf. Bemærk, at visse produkter beskrevet 
i denne brugsanvisning muligvis ikke er myndighedsgodkendt, frigivet eller godkendt til 
salg på alle markeder.

Beskrivelse:
Engangs Trephine Drill er fremstillet af rustfrit stål og leveres sterilt. Engangs Trephine 
Drill må kun anvendes til én patient og til én kirurgisk behandling. 

Planlagt brug:
Trephine Drill kan bruges til at fjerne knoglevæv omkring Nobel Biocare implantater med 
intern konisk forbindelse, trekanalsforbindelse eller ekstern sekskantsforbindelse med 
henblik på at fjerne et beskadiget implantat. Trephine Drill er designet til at bore knogle-
væv omkring et implantat for at kunne fjerne implantatet.

Indikation:
Trephine Drills er indiceret til at fjerne beskadigede implantater, hvis de ikke kan fjernes 
med Implant Retrieval Tool.

Kontraindikationer:
Procedurer relateret til implantationskirurgi er generelt kontraindicerede hos patienter:
−  som er medicinsk uegnede til et mundkirurgisk indgreb.

−  som er allergiske eller overfølsomme over for rustfrit stål af medicinsk kvalitet eller 
nogen af legeringskomponenterne.

Advarsler:
Trephine Drill må ikke bruges til andre formål end at fjerne Nobel Biocare implantater med 
intern konisk forbindelse, trekanalsforbindelse eller ekstern sekskantsforbindelse. 

Hvis den faktiske længde på boret vurderes forkert i forhold til røntgenundersøgelserne, 
kan det medføre permanente skader på nerver eller andre vitale strukturer. Hvis der bores 
længere end den tiltænkte dybde ved kirurgisk indgreb i underkæben, kan det potentielt 
resultere i permanent følelsesløshed i underlæben og hagen eller blødning i mundbunden.

Ud over de obligatoriske forholdsregler for kirurgi, som f.eks. aseptik, skal man under 
boring i kæbeknoglen undgå skader på nerver og kar ved at udnytte anatomisk viden 
og præoperative røntgenbilleder.

Forholdsregler:
Placeringen af vitale anatomiske strukturer skal bekræftes med røntgenbilleder, inden 
implantatet tages ud.

Alle instrumenter og værktøjer, der anvendes til kirurgiske indgreb, skal holdes i god 
stand, og der skal udvises omhu for at sikre, at instrumenterne ikke skader implantaterne 
eller andre komponenter.

Da enhederne er meget små, bør man være ekstra påpasselig, så patienten ikke sluger dem.

Der skal udføres en grundig klinisk og radiologisk undersøgelse af patienten inden indgrebet 
for at fastlægge patientens psykologiske og fysiske status.

Særlig opmærksomhed skal rettes mod patienter med lokale eller systemiske faktorer, der 
kan forstyrre helingsprocessen i enten knoglevæv eller blødt væv eller osseointegrations-
processen (f.eks. rygning, dårlig mundhygiejne, ureguleret diabetes, oro-facial radioterapi, 
behandling med steroider, infektion i det tilstødende knoglevæv). Der bør udvises særlig 
forsigtighed hos patienter i behandling med bifosfonat. Implantatisættelsen og udarbej-
delsen af protetikken skal generelt tilpasses den enkelte patients tilstand. I tilfælde af 
bruksisme eller ugunstige kæbeforhold kan det overvejes at revurdere behandlingsvalget.

Måske er det ikke muligt at isætte et implantat umiddelbart efter brug af et Trephine Drill 
på grund af det resulterende huls størrelse og/eller andre faktorer.

Det anbefales på det kraftigste, at klinikere, både nye og erfarne implantatbrugere, altid 
gennemgår specialundervisning, før de går i gang med en ny behandlingsmetode. 
Nobel Biocare tilbyder et bredt udvalg af kurser til personer med forskellige videns- og 
erfaringsniveauer. Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger. 

For at undgå eventuelle komplikationer bør der første gang arbejdes sammen med en 
kollega, som har erfaring med den nye enhed/behandlingsmetode. Nobel Biocare har 
et globalt netværk af vejledere til dette formål.

For at opnå en vellykket implantatbehandling er det af afgørende betydning, at kirurgen, 
tandlægen, der udfører rekonstruktionen, og tandteknikeren på laboratoriet arbejder tæt 
sammen.

Kirurgisk procedure:

Procedure:
1.  Vælg et passende Trephine Drill baseret på implantatdiameteren i henhold til laser-

markering (se A). Trephine Drill bør vælges på basis af dens indre diameter, som skal 
være en smule større end implantatets ydre diameter. Billede A viser Trephine Drill 
dybdemarkeringer.

Bemærk: Dybdemarkeringerne er i faktiske millimeter.

Advarsel: For at undgå for store osteotomier må der ikke anvendes et for stort Trephine Drill.

A

2. Fjern abutment/protetik.

3.  Anbring Trephine Drill over implantatet (B). Der kan eventuelt bruges et lige Multi-unit 
abutment til at styre Trephine Drill ind til den korrekte placering.

B

4.  Begynd boringen med lav hastighed (60–100 omdr./min.) og rigelig vandkøling. Når 
Trephine Drill griber fat i knoglevævet, kan det valgfri lige Multi-unit abutment fjernes, 
og hastigheden kan øges (1.200-1.500 omdr./min.).
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Advarsel: Anvend ikke for kraftigt tryk, da brud kan forekomme.

Advarsel: Instrumenterne kan slides op under anvendelse. Hvis Trephine Drill skærer 
dårligt, skal det udskiftes med et nyt.

Advarsel: Under boringen skal man være ekstra påpasselig med at undgå, at tilstødende 
vitale strukturer skades som følge af den øgede bredde på det implantat, der fjernes.

Det anbefales at bruge dybdemarkeringerne på Trephine Drill som pejlemærker for at 
sikre, at boret ikke går længere ned end tilsigtet med deraf følgende risiko for at skade 
vitale strukturer.

Forsigtig: Rolig, stabil håndtering anbefales på det kraftigste, da Trephine Drill pludselig 
kan hoppe sidelæns, før det omslutter implantatet helt.

Forsigtig: Rigelig afkøling for at undgå overophedning er vigtig ved anvendelse af 
Trephine Drill.

5.  Stop boringen, inden implantatets fulde dybde nås. Vrik frem og tilbage for at fjerne 
implantatet og Trephine Drill.

Du kan få yderligere oplysninger om kirurgiske procedurer i proceduremanualen "Udtagel-
sesinstrumentation", som kan hentes på www.nobelbiocare.com. De kan også indhentes 
ved at anmode om den seneste trykte version fra en repræsentant for Nobel Biocare. 

Materialer:
Rustfrit stål af medicinsk kvalitet.

Rengørings- og sterilisationsanvisninger:
Trephine Drill leveres sterilt. Trephine Drill er til engangsbrug og må ikke steriliseres og 
anvendes igen. Gensterilisering kan medføre tab af mekaniske, kemiske og/eller biologiske 
egenskaber. Genanvendelse kan medføre krydskontaminering.

Advarsel: Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget eller har været åbnet.

MR-sikkerhedsoplysninger:
Bemærk, at produktet ikke er blevet vurderet med hensyn til sikkerhed og kompatibilitet 
i et MR-miljø. Produktet er ikke blevet testet for opvarmning eller migration i et MR-miljø.

Opbevaring og håndtering:
Produktet skal opbevares i originalemballagen på et tørt sted ved stuetemperatur og må 
ikke udsættes for direkte sollys. Forkert opbevaring kan påvirke instrumentets egenskaber 
og føre til instrumentfejl.

Kassering:
Bortskaffelse af udstyret skal ske i overensstemmelse med lokale regler og miljøkrav, idet 
der skal tages hensyn til individuelle kontamineringsniveauer.

 
  Producent: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sverige.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

Forsigtig: I henhold til amerikansk lovgivning må dette instrument kun sælges til en 
autoriseret læge eller tandlæge eller efter dennes anvisning.
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DA Alle rettigheder forbeholdes. 
Nobel Biocare, Nobel Biocare-logoet og alle andre varemærker, der anvendes i dette do-
kument, er, hvis intet andet angives eller tydeligt fremgår af sammenhængen i et bestemt 
tilfælde, varemærker tilhørende Nobel Biocare. Produktillustrationerne i denne folder er 
ikke nødvendigvis i korrekt målestoksforhold.

Må ikke anvendes, 
hvis pakningen er 
 beskadige


