
Fontos: Kérjük, olvassa el!
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 mindenféle 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. A termék használatát a felhasználó végzi, 
ez az ő felelősségét képezi. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő 
károkért. Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek 
között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban vagy 
nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás:
Guided (Pilot Drill) Sleeves vezető (kezdőfúró) perselyek és Guided Anchor Pin 
Sleeves vezető rögzítőtüske-perselyek:
A Guided (Pilot Drill) Sleeves perselyek a fogászati műtéti sablonokba ágyazott, nagyon 
pontos méretű hengerek, amelyek meghatározzák az implantátumok helyét, irányát és 
magasságát/mélységét. A műtéti sablon egy műanyag eszköz, amely a beteg lágyszövetére 
helyezhető fel. A részben fogatlan állcsontok és egyetlen fog hiánya esetén a megmaradó 
fogakra is felhelyezhető. A Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyek hosszanti tengelye 
megegyezik az implantátum tervezett hosszanti tengelyével. A Guided (Pilot Drill) Sleeve 
persely külső vállának szintje határozza meg az implantátum mélységét, mivel meghatározott 
kapcsolat van a szint és az implantátum vagy felépítmény érintkezőfelülete között.

A Guided Anchor Pin Sleeve perselyek a műtéti sablonba vannak beágyazva. Ezek a perselyek 
irányítják a rögzítőtüskék előkészítését és behelyezését. A rögzítőtüskék vékony fémrudak, 
amelyeket a vízszinteshez közeli szögben vezetnek be az állcsontba, hogy a helyén rögzítsék 
a műtéti sablont az implantátumok beültetése során. A Guided Anchor Pin Sleeve perselyek 
használata opcionális.

Mounting Tools for Guided (Pilot Drill) Sleeve vezető (kezdőfúró) perselyekhez 
való rögzítőeszközök:
A műtéti sablonok decentralizált vagy helyi előállításakor a Mounting Tools for Guided 
(Pilot Drill) Sleeves rögzítőeszközök segítségével a laboratórium vagy a fogorvos 
a Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyeket a nyomtatott, csiszolt vagy sztereolitográfiával 
(SLA) előállított műtéti sablonba ragaszthatja. A Mounting Tools for Guided (Pilot Drill) 
Sleeves rögzítőeszközök úgy pozicionálják a Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyeket, hogy 
pontosan egy szintben legyenek a műtéti sablon felső vállának perselytartó anyagával. 
Ehhez a perselyeket biokompatibilis ragasztóval vagy cementtel kell rögzíteni.

Guided (Pilot Drill) Sleeve, Guided Anchor Pin Sleeve és Mounting Tools
Használati útmutató

A Mounting Tool Pins for Guided Pilot Drill Sleeves rögzítőtüskék átmérője 1.5 vagy 
2.0 mm, és a Mounting Tool Base talp mindkettővel használható. A Mounting Tools for 
Guided (Pilot Drill) Sleeves rögzítőeszközök tervezésüknél fogva nem használhatók előre 
gyártott mestermintákkal.

A Mounting Tools for Guided Sleeves rögzítőeszközök (vezetőhenger tüskével, technikai 
implantátum) a fogászati laboratóriumokban használhatók a gipszmodell elkészítésére 
a műtéti sablon alapján. A vezetőhengerek külső átmérője megegyezik a Guided Sleeve 
vezetőperselyek (NP, RP és 6.0/WP) belső átmérőjével. Be kell illeszteni őket a Guided 
Sleeve vezetőperselyekbe, be kell ágyazni őket a műtéti sablonba, és egy, a Nobel Biocare 
alap termékválasztékából való technikai implantátumot kell szerelni a vezetőhengeren 
keresztülmenő tüskére. Mivel a vezetőhenger pontosan beül a Guided Sleeve perselybe, 
a technikai implantátum feje ugyanolyan pozícióba kerül a műtéti sablonhoz képest, 
mint a páciens csontjába beültetett implantátum. Ez lehetővé teszi, hogy a műtéti 
sablon aljára elkészítse a gipszmodellt, amely megfelel a beteg lágyszövete és a rá 
helyezett technikai implantátumok felületének, amelyek a maguk során megfelelnek 
az implantátumok előre meghatározott helyeinek. A vezetőhenger implantátumhoz 
kapcsolódó részének illenie kell a rendelkezésre álló háromcsatornás, külső hatszögletű 
és kónikus implantátumcsatlakozásokhoz.

Az analóg munkafolyamatban a terméket a Guided Sleeve persellyel együtt a présöntött 
modellbe szerelt implantátumokra kell helyezni. Ezzel a Guided Sleeve perselyek 
a megfelelő pozícióba kerülnek, és készen állnak a laboratóriumban elkészített műtéti 
sablonba való beillesztésre.

Rendeltetés:
–  A Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyek műtéti sablonokkal együtt használva 

megkönnyítik az implantátum beültetését azzal, hogy a szükséges eszközöket 
a tervezett irányba vezetik.

–  A Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyek az első furat (1.5 mm vagy 2.0 mm) 
elkészítésére használhatók.

–  A Mounting Tools rögzítőeszközök a fogászati laboratóriumi eljárásban használhatók 
a Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyek megfelelő pozícióban való beillesztéséhez 
a műtéti sablonba.

–  A Guided Anchor Pin Sleeve rögzítőtüske-perselyek a műtéti sablonokban használhatók 
a sablonok biztonságos rögzítéséhez és stabilitásuk biztosításához úgy, hogy vezetik 
a rögzítőtüskék előkészítését és behelyezését.

Javallatok:
A Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided Anchor Pin Sleeves perselyek, valamint 
a Mounting Tools rögzítőeszközök a műtéti sablonban összeszerelve a részlegesen vagy 
teljesen fogatlan állcsontok (ideértve egyetlen fog hiányát is) implantátum beültetése 
útján megvalósított kezeléséhez ajánlottak (szükség szerint azonnali terhelhetőséggel) 
az esztétikai és funkcionális eredmények – például rágó- vagy beszédképesség 
helyreállítása – céljával. A következő alapvető feltételeknek teljesülniük kell:

–  az állcsont megfelelő mennyiségű csontállománya (magasságban és szélességben is);

–  megfelelő minőségű állcsont;

–  elegendő szájnyitási képesség az irányított műtéti eszközök használatára (legalább 40 mm);

–  a fogászati implantátummal való kezelést akadályozó betegségek hiánya;

–  megfelelőség.

Ellenjavallatok:
A műtéti sablonok implantátumok alkalmazása ellenjavallott azon betegek esetében, akik:

–  belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;

–  esetében nem lehetséges behelyezni megfelelő számú, méretű és helyzetű 
implantátumokat, amelyek megfelelően biztosítanák a funkcionális, illetve esetleges 
parafunkcionális terhelések elviseléséhez szükséges megtámasztást;

–  allergiásak vagy túlérzékenyek a kereskedelmileg tiszta (4. fokozatú) titánra, 
a rozsdamentes acélra, a műtéti sablon anyagára vagy a ragasztóanyagra.

Vigyázat:
–  Ha az orvos helytelenül ítéli meg a fúrók hosszúságát a radiológiai felvételen mért 

távolságokhoz képest, ez az idegek vagy más létfontosságú képletek maradandó 
károsodásához vezethet. Ha az orvos a tervezettnél mélyebbre fúr az állkapocsban, 
ez az alsó ajak és az áll maradandó érzéketlenségét és szájfenéki vérzést okozhat. 

–  A minden műtétre érvényes kötelező eljárások, mint például az aszepszis betartása 
mellett arra is kell ügyelni, hogy az állcsont fúrásakor el kell kerülni az idegek és az erek 
károsodását az anatómiai ismeretek és a műtét előtt készített röntgenfelvételek alapján.

–  A nem megfelelő méretű persely használata azt eredményezheti, hogy az eszközök nem 
illenek bele.

Figyelem:
Általános figyelmeztetések: 
Határozottan javasolt a Nobel Biocare Guided (Pilot Drill) Sleeve perselyeket és a Mounting 
Tools rögzítőeszközöket kizárólag a megfelelő Nobel Biocare műtéti eszközökkel, 
implantátumokkal és protetikai összetevőkkel, valamint a DTX Studio Implant 3D-s 
tervezőeszközzel megtervezett műtéti sablonokkal használni, mert a nem megfelelően 
illeszkedő összetevők együttes használata az eszközök mechanikai meghibásodásához, 
szövetkárosodáshoz vagy nem kielégítő esztétikai eredményhez vezethet.

Az implantációs beavatkozások esetében nem garantálható a biztos siker. Az implantáció 
sikertelenségét eredményezheti különösen a fenti korlátozások és a munkafolyamatok 
lépéseinek be nem tartása. 

Az implantátummal való kezelés csontvesztést vagy biológiai vagy mechanikai 
elégtelenséget okozhat, beleértve az implantátumok fáradásos törését is.

Az implantátummal való kezelés sikerességéhez elengedhetetlen a sebész, a protetikai 
szakember és a fogtechnikus szoros együttműködése. 

Kifejezetten javasolt minden orvosnak, az implantátumok alkalmazásában tapasztalt 
és az abban nem jártas szakembereknek is, hogy minden új kezelési módszer 
alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare többféle 
tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalatszinten lévő szakemberek képzésére. 
További tudnivalókért keresse fel a http://www.nobelbiocare.com honlapot. 

Amikor először alkalmaz egy új kezelési módszert, a lehetséges szövődmények elkerülésében 
segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával dolgozik együtt. A Nobel Biocare erre 
a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

Műtét előtt: 
A páciens pszichés és fizikai állapotának felmérésére gondos klinikai és radiológiai 
kivizsgálást és diagnózist kell végezni. 

Különleges óvatosság indokolt azoknál a pácienseknél, akiknél olyan helyi vagy szisztémás 
állapotok állnak fenn, amelyek megzavarhatják a csont vagy a lágyszövetek gyógyulási 
folyamatát, illetve az osszeointegrációt (például dohányzás, rossz orális higiéné, nem 
megfelelően beállított diabétesz, a szájat vagy az arcot érintő sugárkezelés, szteroidos 
kezelés, a környező csontot érintő fertőzések). Különleges gondossággal kell eljárni 
a biszfoszfonáttal kezelt páciensek esetében.

Általánosan fogalmazva: az implantátum beültetésének és a protetikai kialakításnak 
összhangban kell lennie a páciens egyéni állapotával. Bruxizmus vagy az állcsontok 
egymáshoz viszonyított kedvezőtlen elhelyezkedése esetén néha elkerülhetetlen a kezelési 
lehetőségek ismételt átgondolása. 

Ha már a műtét előtt hiányoznak kemény- vagy lágyszövetek, lehetséges, hogy rosszabb lesz 
az esztétikai eredmény, vagy az implantátum nem a megfelelő szögben fog elhelyezkedni.

A beavatkozás során használt összes összetevőt, eszközt és műszert jó állapotban kell 
tartani, és figyelni kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy 
más eszközöket.
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Műtét közben: 
Különös gondossággal kell eljárni, ha keskeny platformú implantátumot helyez be a hátsó 
fogak területén, mert ilyenkor fokozott a protézis túlterhelésének a veszélye. 

Az eszközök gondos kezelése és karbantartása elengedhetetlen a kezelés sikerességéhez. 

Az eszközök kicsi mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket a beteg ne nyelje le és ne 
lélegezze be.

Az implantátum beültetése után a sebész a csont minősége és a primer stabilitás 
értékelése alapján határozza meg, hogy mikor lehet az implantátumokat terhelni. 
A megmaradó csont nem megfelelő mennyisége vagy minősége, fertőzések, 
illetve szisztémás betegségek az osszeointegráció sikertelenségéhez vezethetnek 
közvetlenül a műtét után, vagy pedig később, miután már megtörtént az osszeointegráció.

Műtét után: 
A kezelés hosszú távú eredményességének biztosításához az implantátum beültetése 
után javasolt a páciens rendszeres, teljes körű ellenőrzése és a megfelelő szájhigiénéről 
való tájékoztatása.

Használat:
1. Ellenőrizze a decentralizált módon vagy helyileg előállított műtéti sablont.
–  Ellenőrizze a perselyek felfekvési felületét anyagmaradványok és éles, kiálló szélek 

szempontjából. Ha ilyet talált, távolítsa el vagy csiszolja le őket. 

–  Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyileg előállított műtéti sablon a megfelelő anyagból 
készült: az anyagnak biokompatibilisnek és mechanikailag a célra alkalmasnak kell 
lennie. Az anyag javasolt jellemzői az alábbi 1. táblázatban vannak felsorolva.

–  A műtét előtt ellenőrizze, hogy a sablon optimálisan illeszkedik-e a gipszmodellhez 
(ha van) és/vagy a páciens szájához.

2a. A Guided (Pilot Drill) Sleeve persely rögzítése a műtéti sablonba
–  Vezesse be a Guided Pilot Drill Sleeve perselyt (1.5 mm-es, egydarabos csomag 

cikkszáma: 300438, 20 darabos csomag cikkszáma: 300439; 2.0 mm-es, egydarabos 
csomag cikkszáma: 300440, 20 darabos csomag cikkszáma: 300441) a műtéti sablon 
perselyfelfekvési részébe.  
Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy a persely felső, lapos része felfeküdt 
a műtéti sablon okklúziós felületére. 

–  A Guided Pilot Drill Sleeve persely helyes rögzítéséhez csavarozza a Mounting Tools 
rögzítőeszközök között található csavart (1.5 mm-es Mounting Tools Pin for Guided 
Pilot Sleeve rögzítőtüske cikkszáma: 300442; 2 mm-es Mounting Tools Pin for Guided 
Pilot Sleeve rögzítőtüske cikkszáma: 300443) alulról (a műtéti sablon bemélyedésébe 
vagy belsejébe), a csavarmenetes részt (1.5/2.0 mm-es Mounting Tool Base for Guided 
Pilot Sleeve talp cikkszáma: 300444) pedig felülről (a műtéti sablon érintkező vagy külső 
felületére) – lásd az 2. ábrát. Szorítsa meg kézzel. 
Megjegyzés: A Guided Pilot Drill Sleeve perselyek külső átmérője megegyezik.  
Kérjük, mielőtt bevezeti a perselyeket a sablonba, bizonyosodjon meg arról, hogy mindegyik 
pozícióban a megfelelő hüvelyméretet használja úgy, hogy a Guided Pilot Drill Sleeve 
perselyeken található lézeres jelölést összehasonlítja a tervezési áttekintéssel (lásd az 1. képet).

1. ábra: Példa a Guided Pilot Drill Sleeve perselyeken található  
lézeres jelölés összehasonlítására a tervezési áttekintéssel

Alkatrész 
azonosítója

Persely neve Cikk azonosítója

1 Guided Pilot Drill Sleeve 1.5 mm 300438

2 Guided Pilot Drill Sleeve 2.0 mm 300440

2b. A Guided Sleeve persely rögzítése a műtéti sablonban
–  Vezesse be a Guided Sleeve perselyt (NP cikkszáma: 32754; RP cikkszáma: 32765 és 

WP cikkszáma: 32766) a műtéti sablon perselyfelfekvési részébe.  
Megjegyzés: Mivel a Guided Sleeve persely szimmetrikus, az alja és a teteje felcserélhető.

–  A Guided Sleeve persely helyes rögzítéséhez használja a Guided Cylinder with Pin 
rögzítőtüskés vezetőhengert (NP cikkszáma: 37172; RP cikkszáma: 37173 és WP 
cikkszáma: 37950) és alsó részét. Rögzítse a Guided Cylinder with Pin henger alsó 
részét a megfelelő Implant Replica technikai implantátumra (NP cikkszáma: 36697; 
RP cikkszáma: 36698 és WP cikkszáma: 37879) – lásd a 3. ábrát. Szereljen össze minden 
alkatrészt, és szorítsa meg őket kézzel csavarhúzóval (pl. Unigrip™) segítségével.

2c. A Guided Anchor Pin Sleeve persely rögzítése
–  Vezesse be a Guided Anchor Pin Sleeve perselyt (cikkszáma: 30908) a műtéti sablon 

perselyfelfekvési részébe. 
Megjegyzés: Mivel a Guided Anchor Pin Sleeve persely szimmetrikus,  
az alja és a teteje felcserélhető.

–  Bizonyosodjon meg arról, hogy a persely felső része teljesen rásimul a műtéti sablon 
felfekvési helyére – lásd a 4. ábrát.
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2. ábra: A Guided Pilot Drill Sleeve persely rögzítése 3. ábra: A Guided Sleeve persely rögzítése

Anchor Pin Sleeve 

persely

4. ábra: Az Anchor Pin Sleeve persely behelyezése

3.  A Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided Anchor Pin Sleeve perselyek ragasztása
–  Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a perselyek egy szintben vannak a műtéti sablon 

felső környező felületével. Ha nem, szükség szerint távolítson el anyagokat.

A perselyek végleges rögzítéséhez használjon biokompatibilis ragasztót vagy cementet, 
és kövesse a gyártója használati utasításait. Az anyag javasolt jellemzői az alábbi 
2. táblázatban vannak felsorolva.

Megjegyzés: Miután az összes Guided (Pilot Drill) Sleeve és Guided Anchor Pin Sleeve 
persely a helyén van, ragassza őket a műtéti sablonba.

–  Helyezze a keverőkanül hegyét a műtéti sablon ragasztási furatába. 

–  Lassan nyomjon ragasztóanyagot a furatba, amíg teljesen körben nem folyja a Guided 
(Pilot Drill) Sleeve vagy Guided Anchor Pin Sleeve persely(eke)t.

–  Ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik Guided (Pilot Drill) Sleeve és Guided Anchor 
Pin Sleeve perselynél. 

–  Miután a ragasztóanyag megszilárdult, csavarozza ki a Mounting Tools rögzítőeszközöket.

–  Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a Guided (Pilot Drill) Sleeve vagy a Guided Anchor 
Pin Sleeve persely(ek) tetején és alján nincs ragasztóanyag.

A kötési folyamat időzítésének ellenőrzéséhez és az anyag teljes kötésének biztosításához 
kettős kötés alkalmazása javallott.

Figyelem: Csak annyi ragasztóanyagot alkalmazzon, ami befedi a Guided (Pilot Drill) 
Sleeve vagy a Guided Anchor Pin Sleeve persely(ek) külső részét a ragasztási furatban. 
Miközben a furatba nyomja a ragasztóanyagot, látni fogja, amint megtelik. Vigyázzon, 
hogy ne alkalmazzon túl sok ragasztóanyagot. A kifolyt ragasztóanyagot azonnal távolítsa 
el a megfelelő eszközzel. 

Vigyázat: Ne nyomjon ragasztóanyagot a Guided (Pilot Drill) Sleeve vagy a Guided Anchor 
Pin Sleeve persely(ek) belső részébe. Ez káros hatással lehet az irányított műtétre.

A műtéti eljárásokra vonatkozó további információkat a NobelGuide Concept Manual 
dokumentumban találja, amelyet a www.nobelbiocare.com webhelyről tölthet le, 
vagy a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől szerezheti be.

Anyagok:
A Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided Anchor Pin Sleeve perselyek rozsdamentes 
acélból készültek. A Mounting Tools for the Guided Pilot Drill Sleeves rögzítőeszközök 
rozsdamentes acélból készültek. A Mounting Tools for the Guided Sleeves 
rögzítőeszközök titánból készültek.

Javasolt anyagok:
A műtéti sablon elkészítéséhez: 
Használjon a műtéti sablonokhoz kifejlesztett, tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, kövesse 
a gyártójának használati utasításait, és tartsa be az ajánlott paramétereket és eljárásokat. 

A műtéti sablon anyagának minimális mechanikai követelményei az 1. táblázatban 
találhatók. Ezenkívül az anyagnak biokompatibilisnek kell lennie.

Kötés utáni adatok Érték Módszer

Szakítószilárdság ≥41 MPa ASTM D 638

Szakítószilárdsági modulusz ≥2030 MPa ASTM D 638

Nyúlás a törésig 4–7% ASTM D 638

Lágyulási hőmérséklet ASTM D 638
66 Psi nyomáson 46 °C
264 Psi nyomáson 41 °C

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

Hajlítószilárdsági modulusz ≥1500 MPa ISO 20795-1 / ASTM D 790

Alátámasztási keménység ≥80 D ASTM D2240

1. táblázat: A műtéti sablon anyagának minimális mechanikai követelményei

Műtéti sablonba ragasztott perselyek:
A perselyek műtéti sablonba való ragasztásához ajánlott anyag minimális mechanikai 
követelményei a 2. táblázatban találhatók.

Mechanikai tulajdonság Elfogadható tartomány 
vagy szint

Nyomószilárdság ≥ 200 MPa 

Hajlítószilárdság > 2000 MPa

Vízszorpció ≤ 200 µg/mm3

2. táblázat: A ragasztóanyag minimális mechanikai követelményei

A ragasztóanyag további követelményei:

–  A ragasztóanyagnak biokompatibilisnek és fogászati használatra alkalmasnak kell lennie.

–  A ragasztóanyagnak képesnek kell lennie arra, hogy összekösse a fémet és a polimert.

Sterilitás és újrahasználat:
Nem sterilen szállítjuk, és egyszer használható:

A Guided (Pilot Drill) Sleeves és a Guided Anchor Pin Sleeves perselyeket nem sterilen 
szállítjuk, és ezek az eszközök kizárólag egyszer használhatók. Használat előtt nem kell 
őket sterilizálni.

Figyelem: A Guided (Pilot Drill) Sleeve és Guided Anchor Pin Sleeve perselyek 
egyszer használatos termékek, amelyek nem készíthetők elő újra. Az újbóli előkészítés 
a mechanikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságok romlását okozhatja. Az újbóli 
előkészítés keresztszennyeződést okozhat.
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HU Minden jog fenntartva.  
A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes 
egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs 
feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül ki. Az ezen a lapon található képek nem 
feltétlenül méretarányosak. IF
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Ne használja, 
ha a csomagolás sérült

Katalógusszám

Nem steril
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Gyártás dátuma

Figyelem

Tisztítási és sterilizálási utasítások:
A műtéti sablon tisztítása:
Miután a Guided (Pilot Drill) Sleeve és (opcionálisan) a Guided Anchor Pin Sleeve 
perselyeket a műtéti sablonban rögzíti, az intraorális alkalmazás előtt tisztítsa meg 
és fertőtlenítse a műtéti sablon szerelvényét az anyag gyártójának utasításait követve. 
A választott tisztítási protokollnak kompatibilisnek kell lennie a műtéti sablon anyagával 
ennek gyártójának utasításai szerint. A Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided 
Anchor Pin Sleeve perselyek jól viselik az enyhe pH-jú, enzimatikus tisztítószereket 
(pl. Cidezyme, Enzol), az erős fertőtlenítőszereket (pl. Cidex OPA), a 0.5%-os alkálitartalmú 
tisztítószereket (pl. neodisher Mediclean) és az akár 90 °C-os hőmérsékletet. 
További információkért forduljon a Nobel Biocare képviselőjéhez.

A rögzítőeszközök tisztítása:
Az eszközöket nem sterilen szállítjuk, és többször használhatók, kizárólag a szájon kívül.

A Mounting Tools eszközök csak fogtechnikai laboratóriumban használhatók (nem 
intraorálisan), ezért nem kell őket tisztítani vagy sterilizálni.

Mágneses rezonanciás (MR) képalkotásra vonatkozó biztonsági 
információk:
A Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided Anchor Pin Sleeve perselyeket nem 
vizsgáltuk biztonság és kompatibilitás tekintetében MR-környezetben. Nem vizsgáltuk 
a melegedésüket, elmozdulásukat és a képtermékeket MR-környezetben. Nem ismert, 
hogy a Guided (Pilot Drill) Sleeve és a Guided Anchor Pin Sleeve perselyek biztonságosan 
használhatók-e MR-környezetben. Ha a pácienst, aki ilyen eszközzel rendelkezik, 
MR-vizsgálatnak vetik alá, megsérülhet.

A mágneses rezonanciás képalkotásra vonatkozó további információkat a 
„Cleaning & Sterilization Guidelines including MRI Information of Nobel Biocare Products” 
(A Nobel Biocare termékek tisztítási és sterilizálási útmutatója és az MR-vizsgálatra 
vonatkozó tájékoztatás) dokumentumban találja, amelyet a www.nobelbiocare.com 
webhelyen tölthet le, vagy a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől 
szerezheti be.

Tárolás és kezelés:
Az eszközt száraz helyen, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, 
közvetlen napfénytől védve kell tárolni és szállítani. A nem megfelelő tárolás és szállítás 
befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

Kiselejtezés:
A termék kiselejtezését a helyi előírások és a környezetvédelmi szabályok betartásával kell 
végezni, figyelembe véve a szennyezettség fokát.

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


