
Radiológiai sablonok
Használati útmutató

Fontos – Felelősségi nyilatkozat: 
Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal és 
eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad 
használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem 
javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő 
mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek 
felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a páciens kezelésére. 
A Nobel Biocare elutasít minden – kifejezett vagy vélelmezett – kötelezettséget, és nem 
vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely 
a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen 
hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen 
követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási 
eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot 
a Nobel Biocare-rel. Mivel a termék használata a felhasználó belátása szerint történik, ez az 
ő felelősségét képezi. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkért.
Ne feledje, hogy az ebben a Használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, 
amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve 
bizonyos piacokon.

Leírás:
Az implantációs helyekről történő hagyományos 2 dimenziós (2D) radiológiai képalkotáshoz 
egyetlen foghiány esetén jellemzően periapikális felvételeket, teljes foghiány vagy több 
implantátum behelyezése esetén pedig panorámafelvételeket készítenek. A radiológiai sablonok 
ezekkel a röntgenfelvételekkel használhatók a fogászati implantátumok 2D műtéti és protetikai 
tervezéséhez.
Ezek az átlátszó sablonok leképezik az egyes Nobel Biocare implantátumcsaládokba 
tartozó implantátumok sziluettjét és méretarányait, 100%-os, 130%-os és 170%-os 
nagyítási tényezővel, a röntgenforrás nagyítási tényezőjének megfelelően. A sablonokat 
a röntgenfelvételre helyezik, és értékelik a különböző implantátumtípusok és -méretek 
megfelelőségét a fontos anatómiai képletekre – mint például az idegekre, a szinuszokra és 
szomszédos gyökerekre, a rendelkezésre álló csontmennyiségre, valamint más jellemzőkre – 
tekintettel.
A radiológiai sablonok a következő – az implantátumcsaládra jellemző, továbbá a sebészeti vagy 
protetikai tervezéshez hasznos – információkat is tartalmazzák:

 ● Mérőskálák 0-20 mm-ig a különböző nagyítási tényezőkhöz.
 ● 17°-os és 30°-os szögskálák a felépítmény kiválasztásához.

A sablonon feltüntetett összes méret milliméterben van megadva, ± 0.5 mm-es pontossággal.

A radiológiai sablonok a következő Nobel Biocare implantátumokhoz állnak rendelkezésre 
(1. táblázat); tekintse meg a hivatkozott használati útmutatót az adott implantátummal 
kapcsolatos információkért. Ezek a használati útmutatók az ifu.nobelbiocare.com webhelyről 
tölthetők le.

1. táblázat: Rendelkezésre álló radiológiai sablonok és a hozzájuk tartozó implantátumok

Radiológiai sablon Implantátum Használati útmutató
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Rendeltetés / javallott használat:
Elősegíti a fogászati implantátumok műtéti és protetikai tervezését azáltal, hogy segítséget 
nyújt a megfelelő implantátumtípus és -méret, beültetési hely és orientáció kiválasztásában.

Javallatok:
Egyeznek a rendeltetéssel vagy javallott használattal.

Ellenjavallatok:
A radiológiai sablonok használatának nincsenek ellenjavallatai. Az implantátumokkal 
kapcsolatos ellenjavallatokat lásd a megfelelő Nobel Biocare használati útmutatóban 
(lásd: 1. táblázat).

Figyelmeztetések:
Ha egy implantátumot fontos anatómiai képlet, például ideg, artéria vagy az arcüreg közelébe 
kell helyezni, a 2D radiológiai képalkotás csak alapszintű információkat nyújt az implantátum 
lehetséges helyzetéről.

Óvintézkedések:
Általános:
Ne készítsen másolatot a radiológiai sablonról. Ha a radiológiai sablont másolják vagy szkennelik, 
pontatlanságok vagy torzulások alakulhatnak ki a képeken.

Javallott felhasználók és pácienscsoportok:
A radiológiai sablonokat csak fogászati szakemberek használhatják. A radiológiai sablonok nem 
érintkeznek a beteggel.

Klinikai előnyök és nemkívánatos hatások:
A radiológiai sablonokkal kapcsolatos klinikai előnyök:
A radiológiai sablonok fogászati implantátumrendszerekkel és/vagy fogászati koronákkal és 
hidakkal történő kezelések során használandók. A kezelés klinikai előnye a hiányzó fog pótlása 
és/vagy a fogkorona helyreállítása.
Radiológiai sablonokkal kapcsolatos nemkívánatos mellékhatások:
Nem ismertek.

Súlyos eseményekkel kapcsolatos megjegyzés:
Azon páciensek, felhasználók vagy harmadik felek esetében, akik az Európai Unióban vagy olyan 
országban tartózkodnak, ahol az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745/EU rendelettel 
egyenértékű szabályozás van érvényben, a súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és 
a nemzeti felügyeleti hatóságnak. Az eszköz gyártójának kapcsolattartási adatai a súlyos 
események bejelentéséhez:
Nobel Biocare AB
https://www.nobelbiocare.com/complaint-form

Használat: 
Vigyázat: Minden használat előtt ellenőrizze a radiológiai sablont, hogy nincs-e rajta bármilyen 
károsodás, mint például deformáció, olvashatatlan vagy kifakult képek, elszíneződés vagy 
foltosodás, és dobjon ki előírásszerűen minden olyan sablont, amely nem felelt meg az 
ellenőrzésen.
1.  Azonosítson megfelelő kalibrációs jelölőket a röntgenfelvételen (pl. ismert átmérőjű 

csapágygolyókat) a használandó nagyítási tényezőnek (100%, 130% vagy 170%), 
illetve az implantációs hely maximális magasságának és meziodisztális szélességének 
a felbecsléséhez.

2.  Helyezze a röntgensablont a röntgenfelvétel fölé. Az 1. lépésben meghatározott nagyítási 
tényezőt is figyelembevéve helyezze a kívánt implantátum(ok) képét az implantációs 
hely(ek)re a röntgenfelvételen annak érdekében, hogy megállapítsa, milyen méretű 
implantátum alkalmas a beültetésre, ill. hogyan helyezhető be az implantátum.

Vigyázat: Bár ez a módszer lehetővé teszi az implantációs hely gyors vizualizálását, kevés 
információt ad a bukkális-lingvális csontszélességről és a csontdenzitásáról. Továbbá az ilyen 
módszerekkel végrehajtott implantátumtervezés során szögeltérések alakulhatnak ki a tervezett 
implantátumpozíció (ahol a röntgenkép megfelelő mennyiségű csontot jelez) és az implantátum 
tényleges pozíciója között.
Figyelem: Az OsseoDirector, OsseoShaper, Twist Drill és Twist Step Drill fúrókkal készített 
preparáció 1 mm-rel hosszabb, mint a behelyezett implantátum. Vegye figyelembe ezt 
az extra hosszúságot, amikor fontos anatómiai képletek közelében végez fúrást. A fúrási 
protokollra vonatkozó további információkért tekintse meg a fogászati implantátum használati 
útmutatóját.

Anyagok:
Radiológiai sablonok: Polikarbonát LEXAN 8010 fólia, az egyik oldalán polietilén fóliával. 
Nyomtatás: UV-álló tinta.

Sterilitás és újrahasználat:
Radiológiai sablonok: csak a fogorvosi rendelőben használhatók (intraorálisan nem), ezért nem 
kell őket tisztítani és/vagy sterilizálni.
Vigyázat: Minden használat előtt ellenőrizze a radiológiai sablont, hogy nincs-e rajta bármilyen 
károsodás, mint például deformáció, olvashatatlan vagy kifakult képek, elszíneződés vagy 
foltosodás, és dobjon ki előírásszerűen minden olyan sablont, amely nem felelt meg az 
ellenőrzésen.

Teljesítménnyel kapcsolatos követelmények és korlátozások:
A kívánt teljesítmény elérése érdekében a radiológiai sablonokat csak a jelen használati 
útmutatóban és a Nobel Biocare kompatibilis termékeinek használati útmutatójában leírt 
termékekkel együtt szabad használni, és csak az adott termék rendeltetésének megfelelően. 
A radiológiai sablonnal használni kívánt termékek kompatibilitásának megerősítéséhez 
ellenőrizze az adott terméken vagy a termék címkéjén feltüntetett színkódolást, méreteket, 
hosszt, csatlakozótípust és/vagy közvetlen jelöléseket.

Képzés:
Kifejezetten javasolt, hogy a Nobel Biocare termékek alkalmazásában tapasztalt és az 
abban nem jártas szakemberek egyaránt minden új termék alkalmazása előtt speciális 
képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare számos tanfolyamot kínál a különböző tudásszintű 
és jártassággal rendelkező szakemberek képzésére. További tudnivalókért keresse fel 
a www.nobelbiocare.com webhelyet.

Tárolás, kezelés és szállítás:
Az eszközöket száraz helyen, az eredeti csomagolásukban, szobahőmérsékleten, közvetlen 
napfénytől védve kell tárolni és szállítani. A nem megfelelő tárolás és szállítás befolyásolhatja az 
eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.
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Kiselejtezés:
A potenciálisan szennyezett vagy többé nem használható orvosi eszközöket egészség-
ügyi (klinikai) hulladékként selejtezze ki a helyi egészségügyi irányelveknek, valamint az 
önkormányzati vagy országos szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően.
A csomagolóanyagok szelektív gyűjtését, újrahasznosítását vagy kiselejtezését illetően kövesse 
a csomagolóanyagokra és csomagolási hulladékanyagokra vonatkozó önkormányzati vagy 
nemzeti szabályozásokat.

Gyártói és forgalmazói információk:
  Gyártó:  

Nobel Biocare AB  
Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1  
411 17 Göteborg  
Svédország 
www.nobelbiocare.com
Ausztráliában forgalmazza: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4/7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2113 
Ausztrália  
Telefon: +61 1800 804 597
Új-Zélandon forgalmazza: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland 2105 
Új-Zéland 
Telefon: +64 0800 441 657

Im. osztályú 
eszközök CE-jelölése

Megjegyzés: A megfelelő CE-jelzéseket az egyes eszközökre a termék címkézésén találja.

Alapvető UDI-DI tájékoztatás:
A következő táblázat a jelen Használati útmutatóban leírt eszközökre vonatkozó alapvető 
UDI-DI tájékoztatást sorolja fel.

Termék Alapvető UDI-DI-szám

Radiológiai sablonok 73327470000001737A

TPL 410098 000 07 IFU1101 009 00 Oldal: 2 / 2 Kiadás dátuma: 2021-11-08

Szimbólumok jegyzéke:
Az eszköz címkézésén vagy a hozzá mellékelt anyagokban az alábbi szimbólumok 
szerepelhetnek. A megfelelő szimbólumokat az eszköz címkézésén és a hozzá mellékelt 
anyagokban találja.

Tételszám FigyelemKatalógusszámHivatalos képviselő az 
Európai Közösségben / 
Európai Unióban

Olvassa el a 
használati útmutatót

DEHP ftalátot vagy 
ennek maradványát 
tartalmazza

Természetes 
gumilatextet vagy 
ennek maradványát 
tartalmazza

Biztonságos 
a mágneses 
rezonanciás 
vizsgálatok 
szempontjából

Ftalátot vagy 
ennek maradványát 
tartalmazza

CE-jelölés CE-jelölés és a 
kijelölt szervezet 
azonosítószáma

Veszélyes anyagot 
tartalmaz

Tilos újrafelhasználni Ne használja, ha a 
csomagolás sérült

Tilos újrasterilizálni

A szimbólumok online jegyzékének 
és a használati útmutatók 
portáljának hivatkozása

Tartsa távol 
a napfénytől

Gyártás dátuma

Gyártó Orvostechnikai eszköz

Feltételesen 
MR-kompatibilis

Nem steril Páciens száma

Tartsa szárazon

Kizárólag orvosi 
rendelvényre

Dátum

Egészségügyi 
központ vagy orvos

Nem pirogén

Páciens 
azonosítása

Pácienstájékoztató 
webhely

Kétrétegű steril 
gátrendszer

Sugárzással 
sterilizálva

Egyedi 
eszközazonosító

Etilén-oxiddal 
sterilizálva

Hőmérséklet felső 
határértéke

Gőzzel vagy száraz 
hővel sterilizálva

Szavatossági idő

Hőmérsékleti 
határérték

Fog száma

HU Minden jog fenntartva.
A Nobel Biocare, a Nobel Biocare logó és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb 
védjegy a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a védjegy tulajdonosa nincs feltüntetve, és 
a szövegkörnyezetből nem derül ki. A jelen dokumentumban található képek nem feltétlenül 
méretarányosak. A termékképek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és nem feltétlenül 
felelnek meg pontosan a terméknek.

Sorozatszám Egyrétegű steril 
gátrendszer

Egyrétegű steril 
gátrendszer belső 
védőcsomagolással

Egyrétegű steril 
gátrendszer külső 
védőcsomagolással


