
NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment Zirconia  
szöget bezáró csavarmenetű cirkónium-oxid felépítmény 
Nobel Biocare belső kónikus csatlakoztatáshoz
Használati utasítás

Fontos: Kérjük, olvassa el!
Felelősségi nyilatkozat: 
Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti összetevőkkel 
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 utasításban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek 
jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos 
piacokon.

Leírás: 
A Nobel Biocare által gyártott NobelProcera® ASC Abutment Zirconia felépítmény egyénileg 
készült fogfelépítmény. Az endostealis fogászati implantátumokhoz közvetlenül 
csatlakoztatott felépítmény fogpótláshoz való platformként szolgál. A NobelProcera® 
ASC cirkónium-oxid felépítmény egyénileg tervezett és gyártott, a páciens egyéni 
szükségleteinek megfelelő felépítmény. A NobelProcera® ASC cirkónium-oxid 
felépítménnyel együtt szállítunk egy titán adaptert és egy Omnigrip™ klinikai csavart.

1  A NobelProcera® Angulated Screw Channel (ASC) Abutment Zirconia 
rendelkezésre állása és a (klinikai) csavar megszorítási fordulatnyomatéka

Csatlakoztatás Platform Ncm

Nobel Biocare belső  
kónikus csatlakoztatás

NP 35

RP 35

WP 35

Fontos: A NobelProcera® ASC cirkónium-oxid felépítményhez és a hozzá való (klinikai) 
Omnigrip™ csavarokhoz speciális Omnigrip™ csavarhúzó szükséges.

Rendeltetésszerű használat:
A Nobel Biocare által gyártott NobelProcera® ASC cirkónium-oxid felépítmény egyénileg 
készült fogfelépítmény. Az endostealis fogászati implantátumba behelyezett és közvetlenül 
ahhoz csatlakoztatott felépítmény fogpótláshoz való platformként szolgál. A NobelProcera® 
ASC cirkónium-oxid felépítmény egyénileg tervezett és gyártott, a páciens klinikai  
szükségleteinek megfelelő felépítmény. A NobelProcera® ASC cirkónium-oxid felépít- 
ménnyel együtt szállítunk egy titán adaptert és egy Omnigrip™ klinikai csavart.

Javallatok: 
A NobelProcera® szöget bezáró csavarmenetű felépítmény endostealis fogimplantátumhoz 
közvetlenül csatlakozó, előre gyártott protetikai összetevő, amely a protetikai rehabilitációra 
szolgál.

Ellenjavallatok: 
A várhatóan nagy terheléssel járó állapotokban, például súlyos bruxismusban szenvedő 
betegek, illetve az eljárás során használt anyagok valamelyikével szemben ismerten 
allergiás betegek kezelése ellenjavallott.

Figyelmeztetés:
Nem javasoljuk a NobelProcera® ASC Abutment Zirconia NP poszterior alkalmazását.

Műtéti utasítások:
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 számos, különböző tudás- 
és tapasztaltsági szintű szakemberek képzésére szolgáló tanfolyamot kínál. További 
tudnivalókért keresse fel a www.nobelbiocare.com honlapot. Amikor először alkalmaz 
egy új eszközt vagy kezelési módszert, az esetleges szövődmények elkerülése érdekében 
segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával együtt dolgozik. A Nobel Biocare erre  
a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

Utasítások a fogtechnikai laboratórium részére:
A NobelProcera® felépítmény digitális tervezése (Computer-Aided Design, CAD): 
Szkennelje be a lényeges klinikai viszonyokat, és importálja a szoftverbe:

–  Válassza ki és gondosan szerelje be a megfelelő NobelProcera® Abutment Position 
Locator felépítmény-helyzetjelzőt, amely segít az implantátum mélységének és 
elfordulásának a szoftverbe való helyes bevitelében a felépítmény tervezése előtt.

–  Szkennelje be a klinikai helyzetet és a felépítmény-helyzetjelzőt egy NobelProcera® 
szkenner (vagy egy jóváhagyott NobelProcera® rendszer) segítségével, a szoftverben 
található útmutatónak megfelelően.

–  Ha elkészült a szkennelés, nyissa meg a felépítményhez való digitális tervezési modult, 
alakítsa ki a felépítményt, kövesse a szoftverben található útmutató utasításait  
a páciens klinikai szükségleteit és a foghéj-kerámia vagy a korona megfelelő 
rögzítésének biztosítását figyelembe véve.

–  A felépítmény kialakításakor nem javasolt olyan kialakítás, amelynél a szélmagasság 
nagyobb mint 4 mm, és ezzel egyidejűleg a felépítmény testének szöge több mint 30 fokos.

A NobelProcera® felépítmény viaszozással végzett kialakítása:
Szkennelje be a lényeges klinikai viszonyokat, és importálja a szoftverbe:

–  Ha nem optikai mintázási viaszból készítette, a felületét be kell vonni hagyományos 
optikai szkennelési spray-vel.

–  A felépítményt úgy kell kialakítani, hogy megfelelően rögzítse a koronát, illetve optimálisan 
megtartsa a foghéj-kerámiát.

Javaslatok a kialakításhoz:
Jóllehet a kialakítás minimális alakját a szoftver határozza meg, az alábbiakban felsoroljuk 
az alapvető javaslatokat a kialakításhoz:

–  Magasság legalább 4 mm az implantátum platformja fölött a protézis megfelelő 
rögzítése érdekében.

– Legfeljebb 20 mm-es magasság és 20 mm-es átmérő.

– A maximális külső méretek: 16 mm-es átmérő és 15 mm-es magasság.

– A szoftver csak a megfelelő paraméterek betartásával enged tervezni.

– A felépítmény kialakítása után küldje el a megrendelést a NobelProcera® gyártóüzembe. 

A kialakításra vonatkozó további javaslatokat lásd a 2. táblázatban. 

2 A Zirconia felépítmények testének javasolt szöge

Javasolt maximális szögeltérés

Szél magassága A felső rész javasolt maximális szögeltérése

0 mm 59°

1 mm 51°

2 mm 44°

3 mm 37°

4 mm 31°

5 mm 27°

6 mm 24°

7 mm 22°

8 mm 19°

Megjegyzés: Kaphatók Omnigrip™ laboratóriumi csavarok (az egész csavar kék színű), 
amelyek a felépítmények ideiglenes rögzítésére szolgálnak a protézis véglegesítésekor,  
a fogtechnikai  laboratóriumban.

A NobelProcera® ASC cirkónium-oxid felépítmények befejezési eljárásai:
–  Ha szükséges, végezzen kisebb módosításokat gyémántfúróval vagy finom 

csiszolólemezzel kis  nyomást kifejtve, bőséges vízöblítéssel.

–  Ha a tömörítéssel készített vázszerkezeteken kisebb változtatásokat végzett, kötelező  
a megfelelő felületkezelés.

–  Végezzen homoktisztítást legfeljebb 1 bar nyomással 110 μm-es alumínium-oxid 
szemcsékkel  körülbelül 10 mm távolságból.

–  Tisztítsa meg ultrahangos tisztítóberendezésben.

–  Egyetlen fog csavarral rögzített pótlása esetében lehetséges a foghéj-kerámiát 
közvetlenül a  felépítményhez rögzíteni.

A hosszú távú klinikai sikeresség érdekében kövesse a héjanyag gyártójának javaslatait és 
kezelési utasításait.

–  Ha cementtel rögzített korona vagy híd alkalmazása szükséges, kövesse az aktuális, az 
ilyen fogpótlások elkészítésére vonatkozó külön munkafolyamatokat. Az ilyen fogpótlás 
elkészítéséhez olvassa el a NobelProcera® korona és híd használati utasítását és a 
szoftver útmutatóját.

Klinikai eljárás:
1.  Győződjön meg arról, hogy az adapter biztosan rögzítve van a felépítményhez, majd 

helyezze be a csavart a felépítménybe, és helyezze a szereléket az implantátumra. 
Javasolt megfelelő módon  ellenőrizni a felépítmény végleges elhelyezkedését.

Megjegyzés: Ha a felépítmény behelyezése után bármilyen okból el kell távolítani 
a felépítményt a helyéről a szájból, előfordulhat, hogy a felépítmény fémadapter az 
implantátumban marad. Ilyen esetben a fémadapter könnyen eltávolítható egy  
Nobel Biocare Abutment Retrieval Instrument Zirconia Conical Connection felépítmény-
eltávolító eszközzel, csekély erőt kifejtve.

2.  Szorítsa meg a klinikai csavart a felépítményben 35 Ncm forgatónyomatékkal  
a Nobel Biocare  nyomatékkulccsal vagy az Omnigrip™ csavarhúzóval.

3.  Miután behelyezte a felépítményt az implantátumba, ellenőrizte az elhelyezkedését 
és meghúzta a csavart a megfelelő forgatónyomatékkal, letömheti az átmenő csavar 
helyét, hagyományos eljárással. Ha a másik lehetőséget választva cementtel rögzíti  
a végleges koronát vagy hidat, el kell végezni az ilyenkor szokásos eljárásokat, és el kell 
távolítani a felesleges cementet.
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Vigyázat: A protetikai összetevők kicsiny mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket  
a beteg ne nyelje le, vagy lélegezze be.

Óvintézkedések és figyelmeztetések: Javasolt a beteg rendszeres ellenőrzése és  
a megfelelő szájhigiénéről való tájékoztatása.

Figyelem: A felépítménycsavarra nem szabad 35 Ncm-nél nagyobb forgatónyomatékot 
kifejteni! A felépítménycsavar túl erős meghúzása a csavar károsodásához vezethet.

Az ASC felépítményekkel együtt szállítunk Omnigrip™ csavarokat (amelyeket a csavar 
fején látható kék szín jelez); ezekhez az Omnigrip™ csavarhúzót kell használni (színjelzés: 
a csavarhúzó szárán látható kék gyűrű). Az Omnigrip™ csavarok és csavarhúzók nem 
kompatibilisek a Unigrip™ rendszerrel.

A protetikai és a fogtechnikai laboratóriumi eljárásokra vonatkozó további információkat 
talál a www.nobelbiocare.com honlapon megtalálható „Beavatkozások és termékek” 
kezelési irányelvekben, vagy kérje a legújabb nyomtatott változatot a Nobel Biocare 
képviselőjétől.

A kezelés hosszú távú eredményességének biztosításához javasolt, hogy az orvos az 
implantátum  behelyezése után rendszeresen, teljes körűen ellenőrizze a beteg állapotát,  
és tájékoztassa a megfelelő szájhigiénéről.

Anyagok: 
ASC Abutment Zirconia felépítmények: ittrium segítségével stabilizált cirkónium-dioxid.  
ASC felépítményhez való adapter: titánötvözet: 90 % titán, 6 % alumínium, 4 % vanádium.  
Klinikai csavarok: titánötvözet: 90 % titán, 6 % alumínium, 4 % vanádium. 

Tisztítási és sterilizálási utasítások:
Az eszközt nem sterilen szállítjuk; használat előtt tisztítani és sterilizálni kell.

Az Amerikai Egyesült Államokban: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba,  
és végezzen  gőzsterilizálást 132 °C hőmérsékleten, 3 percen keresztül.

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba,  
és végezzen gőzsterilizálást 132–135 °C hőmérsékleten, 3 percen keresztül.

Másik lehetőség Nagy-Britanniában: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba,  
és végezzen  gőzsterilizálást 134–135 °C hőmérsékleten, 3 percen keresztül. 

A javasolt paraméterek „A Nobel Biocare termékek tisztítási és sterilizálási útmutatója és az 
 MR-vizsgálatra vonatkozó tájékoztatás” dokumentumban találhatók, amely megtalálható  
a www.nobelbiocare.com/sterilization honlapon, vagy kérje a legújabb nyomtatott változatot 
a  Nobel Biocare képviselőjétől.

Vigyázat: A nem steril eszközök felhasználása fertőzést, illetve a fertőzéses betegségek 
 továbbadását okozhatja.

Figyelem: Egyszer használatos termék, amelyet nem szabad újrafeldolgozni. Az 
újrafeldolgozás a mechanikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságok romlását okozhatja.  
Az újrafelhasználás keresztszennyeződést okozhat.

A MR-vizsgálatra vonatkozó biztonsági tájékoztatás:
Ne feledje, hogy nem vizsgálták e termék melegedését és elmozdulását MR-környezetben.

Tárolás és kezelés:
A terméket száraz helyen kell tárolni, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, 
közvetlen napfénytől védve. A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja a termék 
tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet. 

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

Tételszám FigyelemKatalógusszámHivatalos képviselő az 
Európai Közösségben

Olvassa el 
a használati 
útmutatót

Ftalátot vagy ennek 
maradványát 
tartalmazza

CE-jelzés 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

Sorozatszám Egyrétegű steril 
gátrendszer

Egyrétegű steril 
gátrendszer belső 
védőcsomagolással

Egyrétegű steril 
gátrendszer külső 
védőcsomagolással

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 embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes 
egyéb védjegy a Nobel Biocare védjegye, kivéve ha ezt másképpen jeleztük, vagy ha 
a szövegkörnyezetből nyilvánvalóan más következik. Az ezen a lapon található képek 
nem feltétlenül méretarányosak. Minden termékkép csak illusztrációs célt szolgál, és 
előfordulhat, nem felel meg pontosan a terméknek.


