
Röntgensjablonen
Gebruiksaanwijzing

Belangrijk – Afwijzing van aansprakelijkheid:
Dit product maakt deel uit van een veelomvattend concept en mag alleen worden gebruikt in 
combinatie met de bijbehorende originele producten volgens de instructies en aanbevelingen 
van Nobel Biocare. Als u producten van andere fabrikanten op niet-aanbevolen wijze 
gebruikt in combinatie met producten van Nobel Biocare, vervallen alle garanties en andere 
verplichtingen, expliciet of impliciet, van Nobel Biocare. Het is de plicht van de gebruiker van 
producten van Nobel Biocare om te bepalen of een bepaald product al dan niet geschikt is 
voor de specifieke patiënt en de omstandigheden. Nobel Biocare wijst elke aansprakelijkheid 
af, expliciet of impliciet. Nobel Biocare wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af voor directe, 
indirecte, incidentele of andere schade die het gevolg is van of verband heeft met professionele 
beoordelingsfouten of uitvoeringsfouten bij het gebruik van Nobel Biocare-producten. De 
gebruiker is tevens verplicht om de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot dit product 
van Nobel Biocare en de toepassingen daarvan regelmatig te bestuderen. Bij twijfel moet 
de gebruiker contact opnemen met Nobel Biocare. Aangezien de gebruiker bepaalt hoe dit 
product wordt gebruikt, is de gebruiker ook zelf verantwoordelijk voor dit gebruik. Nobel Biocare 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.
Mogelijk beschikken sommige producten in deze gebruiksaanwijzing niet over de vereiste 
wettelijke vergunningen om in alle landen verkocht te worden.

Beschrijving:
Traditionele 2-dimensionale (2D) radiografische beeldvorming (röntgenfoto) van 
tandheelkundige implantaatsites omvat het gebruik van periapicale röntgenfoto's voor 
enkelvoudige implantaatsites en panoramische röntgenfoto's voor volledig edentate 
patiënten en meerdere implantaatsites. Röntgensjablonen kunnen in combinatie met 
dergelijke röntgenfoto's worden gebruikt om de chirurgische en prothetische planning van 
2D-tandimplantaten te ondersteunen.
De sjablonen bestaan uit een transparante overlay die het silhouet en de afmetingen van elk 
implantaat uit een bepaalde Nobel Biocare-implantaatserie weergeeft, in vergrotingsfactoren 
van 100%, 130% en 170% overeenkomstig de vergroting van de röntgenbron. De sjablonen 
worden met het oog op belangrijke anatomische structuren, zoals zenuwen, sinussen en 
aangrenzende wortels, beschikbaar botvolume of andere kenmerken of eigenschappen, op 
de röntgenfoto van het onderwerp geplaatst om de mogelijke pasvorm van verschillende 
implantaattypen en -afmetingen te kunnen beoordelen.
Röntgensjablonen bevatten ook de volgende informatie die specifiek is voor de implantaatserie, 
evenals andere informatie die nuttig is voor de chirurgische of prothetische planning:

 ● Meetschalen van 0-20 mm voor de verschillende vergrotingsfactoren.
 ● Hoekschalen van 17° en 30° voor de selectie van abutments.

Alle afmetingen in de sjabloon zijn in millimeters en hebben een nauwkeurigheidsgraad van 
± 0,5 mm.

Röntgensjablonen zijn beschikbaar voor de volgende implantaten van Nobel Biocare (tabel 1); 
zie de gebruiksaanwijzing waarnaar wordt verwezen, voor informatie over het bijbehorende 
implantaat. Deze gebruiksaanwijzing kan worden gedownload vanaf ifu.nobelbiocare.com.

Tabel 1: Beschikbare röntgensjablonen en bijbehorende implantaten

Röntgensjabloon Implantaat Gebruiksaanwijzing

Brånemark System® / 
NobelSpeedy Radiographic 

Template

Brånemark System® Mk III
Brånemark System® Mk III 

TiUnite™ NobelSpeedy® Groovy

IFU1014
IFU1015

NobelReplace® Tapered 
Radiographic Template

NobelReplace® Tapered
Replace Select Tapered

IFU1010

NobelSpeedy® Groovy 
Radiographic Template

NobelSpeedy® Groovy IFU1007

NobelParallel™ CC 
Radiographic Template

NobelParallel™ CC TiUnite™
NobelParallel™ CC TiUltra™

IFU1002
IFU1078

NobelActive® Radiographic 
Template

NobelActive® TiUnite
NobelActive® TiUltra

IFU1001
IFU1076

Replace Select™ TC 
Radiographic Template

Replace Select™ TC IFU1008

Nobel Biocare N1™ 
Radiographic Template

Nobel Biocare N1™ IFU1087

Beoogd gebruik / Beoogd doel:
Bedoeld voor gebruik als hulpmiddel tijdens chirurgische en prothetische planning van 
tandheelkundige implantaten ter ondersteuning van de keuze van het juiste implantaattype, 
de juiste afmetingen, plaats voor het implantaat en de stand.

Indicaties:
Zelfde als beoogd gebruik/beoogd doel.

Contra-indicaties:
Er zijn geen contra-indicaties voor de röntgensjablonen. Zie tabel 1 in de desbetreffende IFU van 
Nobel Biocare voor contra-indicaties die specifiek zijn voor de implantaten.

Waarschuwingen:
Wanneer een implantaat in de buurt van een vitale structuur moet worden geplaatst, zoals een 
zenuw, slagader of sinusholte, geeft een 2D-radiografische beeldvorming alleen basisinformatie 
over de mogelijke plaats voor het implantaat.

Aandachtspunten:
Algemeen:
Maak geen kopieën van de röntgensjabloon. Door de röntgensjabloon te kopiëren of te scannen, 
kunnen er zich onnauwkeurigheden of vervormingen in de beelden voordoen.

Beoogde gebruikers en patiëntengroepen:
Röntgensjablonen mogen alleen door tandheelkundige professionals worden gebruikt. Deze 
röntgensjablonen komen nooit in contact met patiënten.

Klinische voordelen en ongewenste bijwerkingen:
Klinische voordelen van röntgensjablonen:
Röntgensjablonen zijn componenten bij een behandeling met een tandheelkundig 
implantaatsysteem en/of kronen en bruggen. Als klinisch voordeel van de behandeling kunnen 
patiënten verwachten dat hun ontbrekende tanden worden vervangen en/of kronen worden 
hersteld.
Ongewenste bijwerkingen door het gebruik van röntgensjablonen:
Geen bijwerkingen bekend.

Bericht over ernstige incidenten:
Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een identieke regelgeving 
(Verordening 2017/745/EU inzake medische hulpmiddelen); indien zich tijdens het gebruik van 
dit instrument of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft voorgedaan, moet 
u dit melden aan de fabrikant en aan uw nationale autoriteit. Voor het melden van een ernstig 
incident kunt u de volgende contactgegevens van de fabrikant van dit instrument gebruiken:
Nobel Biocare AB
https://www.nobelbiocare.com/complaint-form

Instructies voor gebruik:
Waarschuwing: Controleer de röntgensjabloon vóór elk gebruik op tekenen van slijtage, zoals 
vervorming, onleesbare of vervaagde afbeeldingen, verkleuring of putjes, en gooi alle sjablonen 
die niet aan de controle-eisen voldoen, op de voorgeschreven manier weg.
1.  Geef de geschikte kalibratiemarkeringen in de röntgenbron (zoals kogelgelaagd draagvlak 

van een bekende diameter) aan om de respectieve vergrotingsfactor (100%, 130% of 
170%) die moet worden gebruikt, en de maximale hoogte en mesiodistale breedte van 
implantatiesites te schatten.

2.  Leg de röntgensjabloon op de röntgenfoto. Lijn rekening houdend met de in stap 
1 bepaalde vergrotingsfactor het beeld van een of meer gewenste implantaten uit op de 
implantatiesite(s) op de röntgenfoto om te beoordelen welke implantaatgrootte geschikt is, 
en hoe het implantaat kan worden geplaatst.

Waarschuwing: Hoewel met deze aanpak de arts potentiële implantatiesites snel kan 
visualiseren, levert het weinig informatie op over de buccale-linguale botbreedte of botdichtheid. 
Bovendien zijn deze methoden van implantaatplanning ook onderhevig aan hoekafwijkingen 
tussen de geplande implantaatpositie waar de röntgenfoto aangeeft dat er voldoende 
botvolume is, en de resulterende implantatiesite.
Waarschuwing: De preparatie van de OsseoDirector, OsseoShaper, Twist Drills en Twist Step 
Drills reikt tot 1 mm dieper dan het implantaat wanneer dit op zijn plaats zit. Houd bij het boren 
in de buurt van vitale weefsels rekening met deze extra lengte. Zie de gebruiksaanwijzing van het 
tandimplantaat voor meer informatie over het boorprotocol.

Materialen:
Röntgensjablonen: Polycarbonaat LEXAN 8010 Film met aan één zijde een polyethyleenfilm. 
Afdrukken: UV-bestendige inkt.

Informatie over steriliteit en hergebruik:
Röntgensjablonen: worden alleen in het tandtechnisch centrum gebruikt (niet voor intraoraal 
gebruik) en er zijn geen reinigings- en sterilisatievereisten.
Waarschuwing: Controleer de röntgensjabloon vóór elk gebruik op slijtage, zoals vervorming, 
onleesbare of vervaagde afbeeldingen, verkleuring of putjes, en gooi alle sjablonen die niet aan 
de controle-eisen voldoen, op de voorgeschreven manier weg.

Prestatievereisten en beperkingen:
Om de gewenste prestaties te bereiken, mogen de röntgensjablonen alleen worden gebruikt 
met de producten die in deze gebruiksaanwijzing en/of in de gebruiksaanwijzing van andere 
compatibele producten van Nobel Biocare worden beschreven, en alleen in overeenstemming 
met het beoogde gebruik voor elk product. Om de compatibiliteit te bevestigen van producten 
die bij de röntgensjablonen mogen worden gebruikt, controleert u de kleurcodering, de 
afmetingen, de lengten, het type connectie en/of alle andere directe markeringen op de 
producten of de productlabels.

Faciliteiten en training:
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat nieuwe en ervaren gebruikers van Nobel Biocare-producten 
altijd een speciale training volgen voordat ze een nieuw product voor het eerst gaan gebruiken. 
Nobel Biocare biedt een breed scala aan cursussen op diverse kennis- en ervaringsniveaus aan. 
Meer informatie kunt u vinden op www.nobelbiocare.com.

Opslag, gebruik en vervoer:
Het instrument moet in de oorspronkelijke verpakking, in een droge omgeving en bij 
kamertemperatuur worden bewaard en vervoerd, en mag niet worden blootgesteld aan direct 
zonlicht. Verkeerd bewaren en vervoeren kan de eigenschappen en werking van het product 
negatief beïnvloeden.
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Afvoer:
Verwerk potentieel besmet of niet langer bruikbare medische hulpmiddelen op een veilige 
manier tot afval als ziekenzorg- (klinisch) afval conform de plaatselijke zorgrichtlijnen, landelijke 
wetgeving of beleid.
Voor scheiding, recycling of afvalverwerking van verpakkingsmateriaal moet plaatselijke 
wetgeving inzake verpakkingen en verpakkingsafval, waar van toepassing, worden gevolgd.

Informatie over de fabrikant en distributeur:

 

Fabrikant:  
Nobel Biocare AB  
Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1  
411 17 Göteborg  
Zweden 
www.nobelbiocare.com
In Australië gedistribueerd door: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4, 7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2113 
Australië  
Telefoonnummer: +61 1800 804 597
In Nieuw-Zeeland gedistribueerd door: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland, 2105 
Nieuw-Zeeland 
Telefoonnummer: +64 0800 441 657

CE-markering voor 
Klasse Im-apparaten

Opmerking: zie het productlabel voor het bepalen van de van toepassing zijnde CE-markering 
voor elk instrument.

Informatie over UDI-DI:
In de volgende tabel staat de algemene UDI-DI-informatie voor de instrumenten die in deze 
gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Product Algemeen UDI-DI-nummer

Röntgensjablonen 73327470000001737A
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Verklaring van symbolen:
De volgende symbolen kunnen worden weergegeven op het etiket van het instrument of in 
informatie bij het instrument. Raadpleeg het etiket van het instrument of de bijgeleverde 
informatie voor de symbolen die van toepassing zijn.

Lotnummer WaarschuwingArtikelnummerGeautoriseerde 
vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap 
/ Europese Unie

Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing

Bevat of heeft sporen 
van DEHP-ftalaat

Bevat of heeft sporen 
van natuurlijke 
rubberlatex

Veilig voor 
magnetische 
resonantie

Bevat of heeft 
sporen van ftalaat

CE-markering CE-markering 
met nummer van 
Aangemelde Instantie

Bevat gevaarlijke 
stoffen

Niet opnieuw 
gebruiken

Niet gebruiken als 
de verpakking is 
beschadigd

Niet opnieuw 
steriliseren

Link naar online verklaring van 
symbolen en IFU-portaal

Buiten direct zonlicht 
bewaren

Productiedatum

Fabrikant Medisch hulpmiddel

MR-voorwaardelijk

Niet-steriel Patiëntnummer

Droog bewaren

Enkel op voorschrift 
te gebruiken

Datum

Zorgcentrum 
of arts

Niet-pyrogeen

Patiënt-
identificatie

Informatiewebsite 
voor patiënt

Systeem met 
dubbele barrière

Gesteriliseerd met 
straling

Unieke apparaat-id

Gesteriliseerd met 
ethyleenoxide

Bovengrens 
temperatuur

Gesteriliseerd met 
stoom of droge 
hitte

Te gebruiken vóór

Temperatuurlimiet

Tandnummer

NL Alle rechten voorbehouden.
Nobel Biocare, het Nobel Biocare-logo en alle andere handelsmerken die worden gebruikt in dit 
document, zijn indien niets anders wordt vermeld of logischerwijs volgt uit de context van een 
bepaalde casus, handelsmerken van Nobel Biocare. De productafbeeldingen in deze brochure zijn 
mogelijk niet op schaal. Alle productafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven 
het product mogelijk niet nauwkeurig weer.

Serienummer Systeem met 
enkelvoudige 
steriele barrière

Systeem met 
enkelvoudige 
steriele barrière 
en beschermende 
binnenverpakking

Systeem met 
enkelvoudige 
steriele barrière 
en beschermende 
buitenverpakking


