
Tärkeää: Lue tämä.
Vastuuvapauslauseke: 
Tämä tuote on osa kokonaiskonseptia, ja sitä saa käyttää ainoastaan siihen liittyvän 
alkuperäisen tuotteen kanssa Nobel Biocaren ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 
Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttäminen Nobel Biocaren tuotteiden kanssa 
suositusten vastaisesti aiheuttaa Nobel Biocaren ilmaistujen tai epäsuorien takuiden tai 
muiden velvoitteiden raukeamisen. Nobel Biocare -tuotteiden käyttäjän pitää ratkaista, 
soveltuuko tuote kyseiselle potilaalle ja kyseiseen tilanteeseen. Nobel Biocare ei vastaa 
ilmaistuista tai epäsuorista vaateista eikä se ole vastuussa suorista, epäsuorista, 
rangaistusluonteisista tai muista vahingonkorvauksista, jotka liittyvät ammatillisen 
arviointikyvyn tai toiminnan virheisiin Nobel Biocaren tuotteiden käytön aikana. 
Käyttäjän on myös tutustuttava säännöllisesti tämän Nobel Biocaren tuotteen uusiin 
kehitysvaiheisiin ja sovelluksiin. Epävarmoissa tilanteissa käyttäjän on otettava yhteyttä 
Nobel Biocareen. Käyttäjä vastaa tuotteen käyttämisestä. Nobel Biocare ei ole vastuussa 
mistään käytöstä aiheutuvien vahinkojen vahingonkorvauksista. Huomaa, että jotkin 
tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet eivät ehkä ole paikallisten säännösten mukaisia tai 
lisensoitavissa tietyillä markkinoilla tai niitä ei ole saatavissa kaikilla markkinoilla.

Kuvaus:
Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit:
Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterit ovat kirurgiseen ohjauskiskoon upotettavia erittäin 
tarkkoja sylintereitä, jotka määrittävät leikkauskohtien sijainnin, suunnan ja korkeuden/
syvyyden. Kirurginen ohjauskisko on muovista valmistettu laite, joka sovitetaan potilaan 
pehmytkudoksen päälle. Osittaisissa ja yhden hampaan ratkaisuissa se sovitetaan 
myös leuan jäljellä olevien hampaiden päälle. Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterien 
pitkittäisakseli on samansuuntainen kuin suunnitellun implantin pitkittäisakseli. Guided 
(Pilot Drill) -ohjaussylinterin ulomman olkapään taso määrittää kirurgisen poraussyvyyden 
ja implantin sijainnin syvyyden, sillä tämän tason ja implantin/jatkeen liitoskohdan välinen 
etäisyys on ennalta määrätty.

Kirurginen ohjauskisko sisältää myös Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit. Nämä sylinterit 
ohjaavat ankkurointipinnien valmistelua ja asennusta. Ankkurointipinnit ovat ohuita 
metallipinnejä, jotka asetetaan lähes vaakasuuntaisesti leukaluuhun kiinnittämään 
kirurgisen ohjauskiskon aiottuun sijaintiinsa implanttikirurgian yhteydessä. Guided Anchor 
Pin -ohjaussylinterien käyttö on vaihtoehtoista.

Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterien asennustyökalut:
Muualla kuin keskitetyssä tuotannossa / paikallisessa kirurgisten ohjauskiskojen 
valmistuksessa laboratoriossa tai klinikalla voidaan käyttää Guided (Pilot Drill) 
-ohjaussylinterien asennustyökaluja Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterien liimaamiseen 
kiinni tulostettuun / jyrsittyyn / stereolitografian (SL) avulla valmistettuun kirurgiseen 
ohjauskiskoon. Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterien asennustyökalut kohdistavat Guided 
(Pilot Drill) -ohjaussylinterit tarkasti kirurgisen ohjauskiskon sylinterin tukimateriaalin 
ylemmän olkapään tasolle. Sylinterien kiinnitykseen tarvitaan bioyhteensopivaa liimaa / 
sementtiä / sidostusmateriaalia.

Guided Pilot Drill -ohjaussylinterien asennustyökalun kiinnityspinnien halkaisija on joko 
1,5 mm tai 2,0 mm ja asennustyökalun alusta on suunniteltu käytettäväksi kumman 
tahansa halkaisijan kanssa. Rakenteensa vuoksi Guided Pilot Drill -ohjaussylinterien 
asennustyökaluja ei voi käyttää yhdessä etukäteen valmistettujen työmallien kanssa.

Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit sekä asennustyökalut
Käyttöohje

Guided Sleeve -holkkien asennustyökaluja (Guided-sylinteri ja pinni, työimplantti) 
voidaan käyttää hammaslaboratoriossa kirurgiseen ohjauskiskoon perustuvaa kipsimallia 
valmistettaessa. Guided-sylinterien ulkohalkaisija vastaa Guided Sleeve -holkkien (NP, 
RP ja 6.0/WP) sisämittoja. Ne asennetaan kirurgiseen ohjauskiskoon asetettuihin Guided 
Sleeve -holkkeihin, ja Nobel Biocaren Standard-valikoiman työimplantti ruuvataan kiinni 
pinniin, joka läpäisee Guided-sylinterin. Guided Sleeve -holkissa on tarkasti määritetty 
kiinnityskohta Guided-sylinterille, joten työimplantin pää kohdistetaan samaan paikkaan 
suhteessa kirurgiseen ohjauskiskoon, kun implantti asennetaan potilaan luuhun. Tämän 
vuoksi on mahdollista valaa kipsimalli käyttämällä potilaan pehmytkudospintaa vastaavaa 
kirurgisen ohjauskiskon alapintaa ja ennalta määritettyjä implanttien asennuskohtia 
vastaavia kiinnitettyjä työimplantteja. Guided-sylinterin implantin kiinnitysosan tulee 
vastata saatavilla olevia implantin kiinnityksiä: kolmikorvakkeista kiinnitystä, ulkoista 
heksakiinnitystä tai kartiokiinnitystä.

Analogia käyttävässä työnkulussa tuote kiinnitetään yhdessä Guided Sleeve -holkin 
kanssa implantteihin, jotka on asennettu valettuun malliin. Tällöin Guided Sleeve -holkit 
asettuvat oikeaan asentoon ja ne ovat valmiina valettavaksi laboratoriossa valmistettuun 
kirurgiseen ohjauskiskoon.

Käyttötarkoitus:
–  Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterit on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kirurgisten 

ohjauskiskojen kanssa helpottamaan implantin asentamista ohjaamalla tarvittavia 
instrumentteja haluttuun suuntaan.

–  Guided Pilot Drill -ohjaussylinterit on tarkoitettu ensimmäisen poran ohjaamiseen 
(joko 1,5 mm tai 2,0 mm).

–  Asennustyökalut on tarkoitettu käytettäväksi hammaslaboratoriossa helpottamaan 
Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterien asentamista oikeaan sijaintiin kirurgisessa 
ohjauskiskossa.

–  Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit on tarkoitettu käytettäväksi kirurgisissa 
ohjauskiskoissa varmistamaan kirurgisen ohjauskiskon tukeva kiinnitys ja vakaus 
ohjaamalla ankkurointipinnien valmistelua ja asennusta.

Käyttökohteet:
Komponentit (Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterit, Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit 
ja asennustyökalut) on tarkoitettu käytettäväksi kirurgisen ohjauskiskon kokoonpanossa 
hampaattomien tai osittain hampaattomien leukojen hoitoon (mukaan lukien potilaat, 
joilta puuttuu yksi hammas) sijoitettaessa hammasimplantteja, jotka tarvittaessa 
välittömästi palauttavat potilaan hammasrivistön ulkonäön ja toiminnan (esim. purenta ja 
puhe). Seuraavien edellytysten on täytyttävä:

–  riittävä määrä leukaluuta (korkeus ja leveys)

–  leukaluun laadun on oltava riittävän hyvä

–  riittävä suun aukeaminen (vähintään 40 mm), jotta ohjatun leikkauksen välineitä voidaan 
käyttää

−  hammasimplanttihoidon vaarantavien vaikeiden sairauksien poissulkeminen

−  riittävä vaatimustenmukaisuus.

Käyttörajoitukset:
Kirurgista ohjauskiskoa ei saa käyttää:

−  potilaille, jotka eivät terveydellisistä syistä sovellu suun sisäisen kirurgian 
toimenpiteeseen

−  potilaille, joilla ei voida käyttää tarvittavan kokoisia implantteja tai tarvittavaa 
implanttimäärää oikeissa kohdissa, jotta saavutettaisiin riittävä toiminnallisen tai 
mahdollisen parafunktionaalisen kuormituksen tuki

–  potilaille, jotka ovat allergisia tai yliherkkiä kaupallisesti puhtaalle luokan 
4 titaanille, ruostumattomalle teräkselle, kirurgisen ohjauskiskon materiaalille tai 
sidostusmateriaalille.

Varoitukset:
–  Jos porien todellista pituutta suhteessa röntgenmittauksiin ei oteta huomioon, 

seurauksena voi olla hermojen tai muiden elintärkeiden rakenteiden vaurioituminen. 
Jos poraussyvyys alaleukaan kohdistuvissa toimenpiteissä on aiottua suurempi, 
seurauksena saattaa olla alahuulen ja leuan pysyvä tunnottomuus tai esimerkiksi 
suunpohjan verenvuoto. 

–  Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvien varotoimien, kuten aseptiikan, lisäksi 
leukaluuta porattaessa tulee välttää hermojen ja verisuonten vaurioittamista ottamalla 
huomioon anatomiset rakenteet ja ennen toimenpidettä otetut röntgenkuvat.

–  Jos käytettävä sylinteri ei ole oikean kokoinen, syntyvän työstöjäljen istuvuus on huono.

Varoitukset:
Yleistä: 
Nobel Biocaren Guided (Pilot Drill) -ohjaussylintereitä ja asennustyökaluja suositellaan 
käytettäväksi ainoastaan Nobel Biocaren kirurgisten instrumenttien, implanttien ja 
proteettisten komponenttien sekä DTX Studio Implant -3D-suunnitteluohjelmiston 
avulla suunniteltujen kirurgisten ohjauskiskojen kanssa. Epäsopivien komponenttien 
yhdistäminen saattaa aiheuttaa instrumenttien vioittumisen ja/tai mekaanisen 
vioittumisen, kudosvaurioita tai esteettisesti epätyydyttäviä tuloksia.

Implanttihoidon täydellistä onnistumista ei voida taata. Erityisesti käyttöä koskevien 
rajoitusten ja työvaiheiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hoidon 
epäonnistumisen. 

Implanttihoito saattaa johtaa luun menetykseen tai biologiseen tai mekaaniseen vaurioon, 
kuten implantin rasitusmurtumaan.

Implanttihoidon onnistuminen edellyttää kirurgin, protetiikkaan erikoistuneen 
hammaslääkärin ja hammaslaboratorioteknikon tiivistä yhteistyötä. 

Suosittelemme erityiskoulutusta sekä uusille että kokeneemmille hammasimplanttihoidon 
ammattilaisille ennen uuden hoitomenetelmän käyttöönottoa. Nobel Biocare tarjoaa laajan 
valikoiman eritasoisia kursseja. Lisätietoja on osoitteessa http://www.nobelbiocare.com. 

Mahdollisia komplikaatioita voidaan välttää työskentelemällä ensimmäisellä kerralla 
sellaisen kollegan kanssa, jolla on kokemusta uudesta laitteesta tai hoitomenetelmästä. 
Nobel Biocarella on tätä varten maailmanlaajuinen ohjaajien verkosto.

Ennen leikkausta: 
Potilaan psyykkinen ja fyysinen tila tulee määrittää ja diagnosoida ennen leikkausta 
tutkimalla potilas huolellisesti kliinisesti ja radiologisesti. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää potilaisiin, joiden paikalliset tai systeemiset tekijät voivat 
vaikuttaa luun tai pehmytkudoksen paranemiseen tai osseointegraatioon (esimerkiksi 
tupakointi, huono suuhygienia, epätasapainossa oleva diabetes, suun tai kasvojen 
sädehoito, steroidilääkitys tai viereisessä luussa olevat infektiot). Erityisesti potilaita, jotka 
saavat bisfosfonaattihoitoa, tulee tarkkailla huolellisesti.

Implantin asennus ja proteettinen suunnittelu tulee tehdä potilaan yksilöllisen tilanteen 
mukaisesti. Jos potilas kärsii bruksismista tai jos leuat ovat epäsuhtaiset, hoitovaihtoehtoa 
pitää ehkä harkita uudelleen. 

Jos luu- tai pehmytkudoksessa on vaurioita, leikkauksen esteettinen lopputulos ei ehkä 
ole riittävä tai implantti on virheellisessä asennossa.

Kaikki toimenpiteessä käytettävät komponentit, instrumentit ja työkalut on pidettävä 
hyvässä kunnossa, ja on pidettävä huolta siitä, että instrumentit eivät vahingoita 
implantteja tai muita komponentteja.

Leikkauksen aikana: 
Proteettisen ylikuormitusriskin vuoksi erityistä varovaisuutta tulee noudattaa asetettaessa 
kapean platformin implantteja posteriooriselle alueelle. 

Instrumenttien hoito ja ylläpito vaikuttaa ratkaisevasti hoidon onnistumiseen. 

Laitteiden pienen koon vuoksi on huolehdittava siitä, ettei potilas niele tai aspiroi niitä.
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Implantin asennuksen jälkeen kirurgin arvio luun laadusta ja alkustabiliteetista määrittää 
sen, milloin implantteja voi kuormittaa. Jos jäljellä olevaa luuta ei ole riittävästi ja/tai jos luu 
on heikkolaatuista, esimerkiksi infektio ja yleissairaudet saattavat estää osseointegraation 
välittömästi leikkauksen jälkeen tai heikentää jo tapahtunutta osseointegraatiota.

Leikkauksen jälkeen: 
Jotta pitkäaikaisen hoidon hyvä tulos voidaan varmistaa, potilasta tulee seurata kattavasti 
ja säännöllisesti implanttihoidon jälkeen ja potilaalle tulee kertoa hyvästä suuhygieniasta.

Käsittely:
1. Tarkasta muualla kuin keskitetyssä tuotannossa paikallisesti tuotettu kirurginen 
ohjauskisko.
–  Tarkasta sylinterien istutuskohdat materiaalijäämien ja terävien, ulkonevien reunojen 

varalta. Poista mahdollinen ylimääräinen materiaali tai tasoita ongelmakohdat. 

–  Tarkista, että paikallisesti tuotettu kirurginen ohjauskisko on valmistettu sopivasta 
materiaalista: materiaalin tulee olla bioyhteensopivaa ja mekaanisesti käyttötarkoitukseen 
sopivaa. Suositellut materiaalin ominaisuudet on lueteltu taulukossa 1.

–  Varmista optimaalinen sopivuus tarvittaessa kipsimalliin ja/tai potilaan suuhun ennen 
leikkausta.

2a. Guided Pilot Drill -ohjaussylinterien kiinnittäminen kirurgiseen ohjauskiskoon.
–  Asenna Guided Pilot Drill -ohjaussylinteri (1,5 mm – yksittäispakkauksen tuotenumero 

300438, 20 kappaleen pakkauksen tuotenumero 300439; 2,0 mm – yksittäispakkauksen 
tuotenumero 300440, 20 kappaleen pakkauksen tuotenumero 300441) kirurgisen 
ohjauskiskon sylinterin istutuskohtaan.  
Huomautus: Varmista, että sylinterin tasainen yläosa on kirurgisen ohjauskiskon 
okklusaalipinnassa. 

–  Guided Pilot Drill -ohjaussylinterin asianmukaista kiinnitystä varten; käytä 
asennustyökalun ruuviosaa (asennustyökalun kiinnityspinni Guided Pilot Sleeve 
-sylinterille 1,5 mm – tuotenumero 300442; asennustyökalun kiinnityspinni Guided 
Pilot Sleeve -sylinterille 2,0 mm – tuotenumero 300443) alapuolelta (syövytetty pinta / 
kirurgisen ohjauskiskon sisäpuoli) ja kierreosaa (asennustyökalun alusta Guided Pilot 
-sylinterille 1,5/2,0 mm – tuotenumero 300444) yläpuolelta (purentapinta / kirurgisen 
ohjauskiskon ulkopuoli) (katso kuva 2). Kiristä käsin. 
Huomautus: Guided Pilot Drill -ohjaussylintereillä on sama ulkoläpimitta.  
Varmista, että kussakin paikassa on käytössä oikean kokoinen holkki, vertaamalla 
Guided Pilot Drill -ohjaussylinterien lasermerkintää suunnittelun yhteenvetoon ennen 
sylinterin asentamista ohjauskiskoon (katso kuva 1).

Kuva 1: Esimerkki Guided Pilot Drill -ohjaussylinterin lasermerkinnän vertaamisesta suunnittelun 
yhteenvetoon

PID Sylinterin nimi Tuotenumero

1 Guided Pilot Drill Sleeve -sylinteri 1,5 mm 300438

2 Guided Pilot Drill Sleeve -sylinteri 2,0 mm 300440

2b. Guided Sleeve -holkin kiinnittäminen kirurgiseen ohjauskiskoon.
–  Asenna Guided Sleeve -holkki (NP tuotenumero 32754, RP tuotenumero 32765 tai WP 

tuotenumero 32766) kirurgisen ohjauskiskon sylinterin istutuskohtaan.  
Huomautus: Guided Sleeve -holkki on symmetrinen, joten siinä ei ole ylä- tai alaosaa.

–  Guided Sleeve -holkin asianmukaista kiinnitystä varten; käytä pinnillä varustetun 
Guided-sylinterin (NP tuotenumero 37172, RP tuotenumero 37173, WP tuotenumero 
37950) yläosaa ja sen alaosaa Guided Sleeve -holkin kiinnitykseen. Kiristä pinnillä 
varustetun Guided-sylinterin alaosa sopivaan työimplanttiin (NP tuotenumero 36697, 
RP tuotenumero 36698, WP tuotenumero 37879) (katso kuva 3). Kiinnitä kaikki osat 
yhteen ja kiristä ne käsin tai ruuvinvääntimellä (esim. Unigrip™).

2c. Guided Anchor Pin -ohjaussylinterin kiinnittäminen.
–  Asenna Guided Anchor Pin -ohjaussylinteri (tuotenumero 30908) kirurgisen 

ohjauskiskon sylinterin istutuskohtaan. 
Huomautus: Guided Anchor Pin -ohjaussylinteri on symmetrinen, joten siinä ei ole 
ylä- tai alaosaa.

–  Varmista, että sylinterin yläosa on tarkasti kirurgisen ohjauskiskon istutuskuopan tasalla 
(katso kuva 4).
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Kuva 2: Guided Pilot Drill Sleeve -sylinterin kiinnitys Kuva 3: Guided Sleeve -holkin kiinnitys

Anchor Pin Sleeve 

-sylinteri

Kuva 4: Anchor Pin Sleeve -sylinterin asennus

3.  Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterien sidostusprosessi.
–  Tarkista silmämääräisesti, että sylinterit ovat tarkasti kirurgisen ohjauskiskon ympäröivän 

alueen yläpinnan tasalla. Jos ne eivät ole oikealla korkeudella, poista materiaalia tarpeen 
mukaan.

Sylinterien pysyvään kiinnitykseen tarvitaan bioyhteensopivaa liimaa / sementtiä / 
sidostusmateriaalia. Materiaalin tulee olla bioyhteensopivaa ja käyttäjän tulee noudattaa 
valmistajan käyttöohjeita. Suositellut materiaalin ominaisuudet on lueteltu taulukossa 2.

Huomautus: Kun kaikki Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit ovat 
paikoillaan, liimaa ne kirurgiseen ohjauskiskoon.

–  Aseta sekoituskanyylin kärki kirurgisen ohjauskiskon liimareikään. 

–  Purista hitaasti sidostusmateriaalia liimareikään, kunnes se ympäröi kokonaan Guided 
(Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit.

–  Toista sidostusmateriaalin lisäys kaikille Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin 
-ohjaussylintereille. 

–  Kun sidostusmateriaali on kovettunut, ruuvaa irti asennustyökalut.

–  Tarkista silmämääräisesti, ettei Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin 
-ohjaussylinterien ylä- tai alapinnalla ole sidostusmateriaalia.

Kaksinkertaisen kovetuksen käyttö on suositeltavaa kovettumisprosessin ajoituksen 
hallintaa ja materiaalin täyden kovettumisen varmistamista varten.

Varoitus: Käytä sidostusmateriaalia vain sen verran, että se peittää Guided (Pilot Drill)- tai 
Guided Anchor Pin -ohjaussylinterien ulkopinnan liimakanavassa. Sidostusmateriaalia 
lisättäessä sen etenemistä pitää voida seurata. Vältä sidostusmateriaalin liiallista käyttöä. 
Vuotanut sidostusmateriaali tulee poistaa välittömästi sopivalla instrumentilla. 

Varoitus: Älä levitä sidostusmateriaalia Guided (Pilot Drill)- tai Guided Anchor Pin 
-ohjaussylinterien sisäpinnalle. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus ohjattuun leikkaukseen.

Lisätietoja kirurgisista toimenpiteistä on NobelGuide-konseptin ohjekirjassa, jonka voi 
ladata osoitteesta www.nobelbiocare.com tai pyytää uusimpana painettuna versiona 
Nobel Biocaren edustajalta.

Materiaalit:
Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä. Guided Pilot Drill -ohjaussylinterien asennustyökalut on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Guided Sleeve -holkkien asennustyökalut on 
valmistettu titaanista.

Materiaalisuositukset:
Kirurgisen ohjauskiskon valmistus: 
Materiaalin tulee olla virallisesti hyväksyttyä ja kirurgisten ohjaimien tulostukseen 
tarkoitettua, ja käyttäjän tulee noudattaa valmistajan käyttöohjeita sekä käyttää 
suositeltuja parametreja ja menetelmiä. 

Kirurgisen ohjauskiskon mekaaniset vähimmäisominaisuudet on esitetty taulukossa 1. 
Lisäksi materiaalin tulee olla bioyhteensopivaa.

Tiedot kovettumisen 
jälkeen

Mittayksikkö Menetelmä

Vetolujuus ≥41 MPa ASTM D 638

Vetokerroin ≥2030 MPa ASTM D 638

Murtovenymä 4 - 7 % ASTM D 638

Taipumislämpötila ASTM D 638
66 Psi:n (4,55 baarin) 
paineessa

46 °C

264 Psi:n (18,2 baarin) 
paineessa

41 °C

Taivutuslujuus ≥50 MPa ISO 20795-1 / ASTM D 790

Taivutuskerroin ≥1500 MPa ISO 20795-1 / ASTM D 790

Shorekovuus ≥80 D ASTM D2240

Taulukko 1. Kirurgisen ohjauskiskon materiaalin mekaaniset 
vähimmäisominaisuudet

Kirurgiseen ohjauskiskoon kiinnittyvät sylinterit:
Sylinterien kirurgiseen ohjauskiskoon kiinnittämiseen käytettävän liiman mekaaniset 
vähimmäisominaisuudet on esitetty taulukossa 2.

Mekaaninen ominaisuus Hyväksytty arvoalue/taso

Puristuslujuus ≥200 MPa 

Taivutuslujuus >2000 MPa

Veden sorptio ≤200 µg/mm3

Taulukko 2. Sidostusmateriaalin mekaaniset vähimmäisominaisuudet

Sidostusmateriaalin lisävaatimukset:

–  Sidostusmateriaalin tulee olla bioyhteensopivaa ja hammaslääketieteelliseen käyttöön 
sopivaa.

–  Sidostusmateriaalin tulee sopia metallien ja polymeerien välisiin liitoksiin.

Steriiliys ja uudelleenkäytettävyys:
Toimitetaan epästeriilinä, kertakäyttöinen:

Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit toimitetaan epästeriileinä, 
ne ovat kertakäyttöisiä eikä niitä tarvitse steriloida ennen käyttöä.

Varoitus: Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit ovat 
kertakäyttötuotteita, eikä niitä saa steriloida uudelleen. Uudelleenkäsittely voi 
aiheuttaa mekaanisten, kemiallisten ja/tai biologisten ominaisuuksien vaarantumisen. 
Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa ristikontaminaation.
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FI Kaikki oikeudet pidätetään.  
Nobel Biocare, Nobel Biocare -logo ja muut tässä asiakirjassa käytetyt tavaramerkit ovat, 
ellei toisin mainita tai ellei asiayhteydestä toisin ilmene, Nobel Biocaren tavaramerkkejä. 
Tuotekuvat eivät välttämättä ole mittakaavassa. IF
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Valmistuspäivä

Varoitus

Puhdistus- ja sterilointiohjeet:
Kirurgisen ohjauskiskon rakenteen puhdistus:
Kun Guided (Pilot Drill) -ohjaussylinterit ja (valinnaisesti) Guided Anchor Pin -ohjaussylinterit 
on kiinnitetty kirurgiseen ohjauskiskoon, kirurgisen ohjauskiskon rakenne on puhdistettava 
ja desinfioitava ohjaimen materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen suunsisäistä 
käyttöä. Valitun puhdistusmenetelmän tulee olla kirurgisen ohjaimen materiaalille sopiva 
ja materiaalin valmistajan ohjeiden mukainen. Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin 
-ohjaussylinterit kestävät pH-arvoltaan mietoja entsymaattisia puhdistusaineita (esim. 
Cidezyme/Enzol), vahvoja desinfiointiaineita (esim. Cidex OPA), 0,5-prosenttisia emäksisiä 
puhdistusaineita (esim. neodisher Mediclean) ja enintään 90 °C:n lämpötiloja. Lisätietoja 
saat Nobel Biocaren edustajalta.

Asennustyökalujen puhdistus:
Toimitetaan epästeriilinä, voi käyttää useasti. Käyttö sallittu vain suun ulkopuolella.

Asennustyökaluja saa käyttää vain hammaslaboratoriossa (ei suunsisäistä käyttöä), 
eikä niitä tarvitse puhdistaa tai steriloida.

Magneettikuvauksen (MRI) turvallisuustiedot:
Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterien turvallisuutta tai 
yhteensopivuutta MRI-ympäristön kanssa ei ole testattu. Tuotteen kuumenemista tai 
siirtymistä MRI-ympäristössä tai artefaktien aiheuttamista MRI-kuviin ei ole tutkittu. 
Guided (Pilot Drill)- ja Guided Anchor Pin -ohjaussylinterien turvallisuus MRI-ympäristössä 
ei ole tiedossa. Magneettikuvauksen tekeminen tätä laitetta käyttävälle potilaalle saattaa 
aiheuttaa potilaalle vammoja.

Lisätietoja magneettikuvauksesta on kohdassa Cleaning & Sterilization Guidelines 
including MRI Information of Nobel Biocare Products (Nobel Biocare -tuotteiden 
puhdistus- ja sterilointiohjeet sekä MRI-tiedot) osoitteessa www.nobelbiocare.com. 
Voit myös pyytää uusimman painetun version Nobel Biocaren edustajalta.

Säilytys ja käsittely:
Laite on säilytettävä ja kuljetettava kuivissa olosuhteissa alkuperäispakkauksessaan 
huoneenlämmössä ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Epäasianmukainen säilytys ja 
kuljetus voi vaikuttaa laitteen ominaisuuksiin ja aiheuttaa vaurioitumisen.

Hävittäminen:
Laitteen hävittämisessä on noudatettava paikallisia määräyksiä ja ympäristövaatimuksia 
sekä otettava huomioon erilaiset kontaminaatiotasot.

 
             Valmistaja: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  

  Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Ruotsi. 
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