
Nobel Biocare gjenbrukbare deler
Bruksanvisning

Viktig: Les gjennom dette. 
Ansvarsfraskrivelse: 
Dette produktet er en del av et helhetlig konsept og skal kun brukes sammen med 
de tilhørende, originale produktene i henhold til instruksjoner og anbefalinger gitt 
av Nobel Biocare. Bruk av tredjeparts produkter i kombinasjon med produkter fra 
Nobel Biocare, hvilket ikke er anbefalt, vil ugyldiggjøre en eventuell garanti eller 
annen forpliktelse, direkte eller indirekte, som Nobel Biocare måtte ha. Brukeren av 
Nobel Biocare-produkter plikter å avgjøre hvorvidt et produkt er passende for den 
aktuelle pasienten og de aktuelle omstendighetene. Nobel Biocare fraskriver seg 
ethvert ansvar, direkte eller indirekte, og skal ikke ha noe ansvar for eventuelle direkte, 
indirekte, straffende eller andre skader, som følge av eller i forbindelse med eventuelle 
feil i faglig skjønn eller i praktisk bruk av Nobel Biocare-produkter. Brukeren er også 
forpliktet til å oppdatere seg jevnlig med hensyn til de nyeste utviklingene relatert til dette 
Nobel Biocare-produktet og dets bruk. Ved tvil skal brukeren kontakte Nobel Biocare. 
Siden utnyttelsen av dette produktet er under brukerens kontroll, er det også hans/hennes 
ansvar at det brukes etter de retningslinjer som er gitt av Nobel Biocare. Nobel Biocare 
påtar seg intet ansvar for skader som oppstår derav. Merk at enkelte produkter som 
spesifiseres i denne brukerveiledningen, ikke nødvendigvis er regulatorisk godkjent, 
lansert eller lisensiert for salg på alle markeder. 

Beskrivelse:
Reservedeler er protetiske komponenter og instrumenter i Nobel Biocare-produktutvalget 
som er nødvendige for å opprettholde eksisterende protetiske konstruksjoner hos 
pasienter med utfasede implantater, dvs. implantater som ikke lenger markedsføres. 

Nobel Biocare-reservedeler og -komponenter er delt inn i følgende kategorier etter bruk. 

NobelPerfect®-system: 
–  Instrumenter for restorative prosedyrer: Avtrykkstopper, implantatreplikaer.

–  Endelige restorative komponenter: Distanser.

– Midlertidige restorative komponenter: Healing Abutments.

Brånemark System® Novum: 
–  Instrumenter for restorative prosedyrer: Implantatreplikaer. 

Brånemark System®:
–  Midlertidige protetikkomponenter: Healing Caps.

–  Endelige restorative komponenter: Distanser, Ball Attachment-rammer 
(Plastic Caps med o-ring).

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:
–  Midlertidige restorative komponenter: Temporary Copings.

–  Endelige restorative komponenter: Distanser.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Midlertidige komponenter: Copings og Caps.

Tiltenkt bruk:
NobelPerfect®-system:
–  Avtrykkstopper er prefabrikkerte enheter som kobles direkte til implantatet og brukes 

til å overføre plassering og orientering av tannimplantat via en avtrykksteknikk 
med lukket eller åpen skje fra pasientens over- eller underkjeve til en fungerende 
dentallaboratoriemodell (master-avstøpning) sammen med en implantatreplika. 

–  Laboratoriekomponenter som for eksempel implantatreplikaer, er kun ment for bruk på 
master-avstøpningen i dentallaboratoriet. Laboratorieskruer brukes til midlertidig festing 
av distanser på implantatreplikaene.

–  Dental Implant Abutments brukes i over- eller underkjeven for å støtte tannerstatninger 
som skal gjenopprette tyggefunksjonen.

–  Healing Abutments er ment som midlertidige komponenter til et endossøst implantat 
for å støtte tilheling av mykvevet.

Brånemark System® Novum:
–  Laboratoriekomponenter, for eksempel implantatreplikaer, er kun ment for bruk på 

master-avstøpningen i dentallaboratoriet. Laboratorieskruer brukes til midlertidig festing 
av distanser på implantatreplikaene. 

Brånemark System®:
–  Healing Caps er beregnet brukt som en midlertidig komponent for å støtte tilheling 

av mykvevet.

–  Dental Implant Abutments brukes i over- eller underkjeven for å støtte tannerstatninger 
som skal gjenopprette tyggefunksjonen. 

–  Plastic Caps med o-ring er beregnet for bruk i over- eller underkjeven og brukes til 
å støtte tannerstatninger for å gjenopprette tyggefunksjonen.

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:
–  Temporary Copings er beregnet for bruk i over- eller underkjeven og brukes til å støtte 

tannerstatninger for å gjenopprette tyggefunksjonen.

–  Dental Implant Abutments brukes i over- eller underkjeven for å støtte tannerstatninger 
som skal gjenopprette tyggefunksjonen.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Caps er beregnet brukt som en midlertidig komponent for å støtte tilheling av mykvevet.

–  Copings er beregnet for bruk i over- eller underkjeven og brukes til å støtte 
tannerstatninger for å gjenopprette tyggefunksjonen.

Indikasjoner:
NobelPerfect®-system: 
–  Avtrykkstopper og laboratoriekomponentene er ikke spesifisert for en bestemt sykdom, 

tilstand eller populasjon, og indikasjonene for bruk vil derfor være de samme som for 
tiltenkt bruk. 

–  Dental Implant Abutments i kombinasjon med to-trinns endossøse implantater brukes 
som fundament for å feste en tannerstatning i kjeven. Konstruksjoner varierer fra 
å skifte ut én singel-tann til faste del- og helproteser ved hjelp av sementerbare eller 
skrueretinerbare suprakonstruksjoner.

–  Healing Abutments er prefabrikerte protetiske komponenter som kobles direkte til 
endossøse tannimplantater eller distanser, og er indisert som midlertidige komponenter 
i protetisk behandling av én singel-tann eller en hel bro.

Brånemark System® Novum: 
–  Laboratoriekomponenter, f.eks. implantatreplikaer, er ikke spesifisert for en bestemt 

sykdom, tilstand eller populasjon, og indikasjonene for bruk vil derfor være de samme 
som for tiltenkt bruk. 

Brånemark System®:
–  Healing Caps er prefabrikerte protetiske komponenter som kobles direkte til endossøse 

tannimplantater eller distanser, og er indisert som midlertidige komponenter i protetisk 
behandling av singel-tann eller en hel bro.

–  Dental Implant Abutments i kombinasjon med to-trinns endossøse implantater brukes 
som fundament for å feste en tannerstatning i kjeven. Konstruksjoner varierer fra å skifte 
ut én singel-tann til prosedyrer for hel bro.

–  Plastic Caps med o-ring er prefabrikerte protetiske komponenter som kobles direkte til 
endossøse tannimplantater eller distanser, og er indisert som midlertidige komponenter 
i prosedyrer for delprotese eller hel bro.

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:
–  Temporary Copings i kombinasjon med to-trinns endossøse implantater brukes 

som fundament for å feste en tannerstatning i kjeven. Konstruksjoner varierer fra 
å skifte ut én singel-tann til faste del- og helproteser ved hjelp av sementerbare eller 
skrueretinerbare suprakonstruksjoner.

–  Dental Implant Abutments i kombinasjon med to-trinns endossøse implantater brukes 
som fundament for å feste en tannerstatning i kjeven. Konstruksjoner varierer fra 
å skifte ut én singel-tann til faste del- og helproteser ved hjelp av sementerbare eller 
skrueretinerbare suprakonstruksjoner.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Kappene er prefabrikerte protetiske komponenter som kobles direkte til endossøse 

tannimplantater eller distanser, og er indisert som midlertidige komponenter i protetisk 
behandling av flere tenner eller en hel bro.

–  Kappene er prefabrikerte protetiske komponenter som kobles direkte til endossøse 
tannimplantater eller distanser, og er indisert som midlertidige komponenter i protetisk 
behandling av flere tenner eller en hel bro.

Kontraindikasjoner:
Det er kontraindisert å bruke restorative komponenter hos følgende pasienter:

–  som er medisinsk uegnet for en oral, kirurgisk behandling.

–  hvor tilstrekkelige dimensjoner, antall eller ønskede posisjoner for implantater 
er uoppnåelige, og dermed ikke vil gi trygg støtte til funksjonelle eller også 
parafunksjonelle belastninger. 

–  som er allergiske eller hypersensitive overfor titanlegering Ti-6Al-4V (titan, aluminium, 
vanadium). Bruk av avtrykkstopper er kontraindisert hos: 

–  pasienter som er allergiske eller hypersensitive overfor titanlegering Ti-6Al-4V 
(titan, aluminium, vanadium), polyoksymetylen (POM), PEEK (polyetereterketon), 
PBT (polybutylentereftalat) rustfritt stål, acetalplast, polyetylentereftalat hvit (PET) 
eller gullegering.

For laboratoriekomponenter: 

– Ingen identifisert. 

Forholdsregler:
Tett samarbeid mellom kirurg, protetiker og tekniker er avgjørende for at 
implantatbehandlingen skal bli vellykket. Det er sterkt anbefalt at Nobel Biocares 
kirurgiske instrumenter og protetiske komponenter kun brukes med implantater fra 
Nobel Biocare, siden det å kombinere komponenter som ikke er dimensjonert for korrekt 
sammenkobling, kan føre til mekanisk og/eller instrumentell svikt, vevsskade eller 
utilfredsstillende estetiske resultater. 

Det er sterkt anbefalt at klinikere, nye så vel som erfarne implantatbrukere, alltid 
gjennomgår spesialtrening før de begynner en ny behandlingsmetode. Nobel Biocare 
tilbyr en rekke kurs for forskjellige kunnskapsnivåer og erfaring. For mer informasjon, 
besøk www.nobelbiocare.com.

Hvis du ved første gangs oppstart samarbeider med en kollega som har erfaring med 
produkt og behandlingsmetode, kan det gi deg bedre innsikt og forståelse og unngå 
komplikasjoner. Nobel Biocare har et globalt nettverk med mentorer tilgjengelige for dette 
formålet. 

Alle instrumenter og verktøy som brukes i kirurgiske prosedyrer, må holdes i god stand, 
og det må sørges for at instrumentering ikke skader implantater eller andre komponenter. 
Siden enhetene er små, må det passes på at pasienten ikke svelger eller puster dem inn. 

Ikke bruk midlertidig sementering ved sementering av keramiske kroner. Dette fører til 
økt risiko for mikrobrudd. For å sikre et godt langsiktig behandlingsresultat anbefales det 
å sørge for omfattende og jevnlig oppfølging av pasientene etter implantatbehandling, 
og å informere om nødvendig munnhygiene. 

Håndteringsinstruksjoner:
NobelPerfect-system:
Avtrykkstopp og implantatreplika: 
1.  Sett inn avtrykkstoppen i implantatet. Kontroller at koblingen er ren og fri for vev. 

Skru til skruen for hånd med Unigrip™ Screwdriver. 
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2.  Ta et røntgenbilde for å kontrollere at avtrykkstoppen sitter riktig. 

3.  Dekk over fordypningen etter Unigrip™ Screwdriver på avtrykkstoppen. 

4.  Fyll på avtrykksmaterial (polyetylen eller polyvinylsiloxan) rundt hver avtrykkstopp og 
i skålen. Registrer avtrykket. 

5.  Fjern tetningsmaterialet fra fordypningen etter Unigrip™ Screwdriver på 
avtrykkstoppen. Fjern avtrykkstoppen. 

6.  Fest avtrykkstoppen på den tilsvarende implantatreplikaen, og sett monteringen 
tilbake i avtrykket. 

7.  Send avtrykket til dentallaboratoriet. 

Distanse:
Laboratorieprosedyre:

1.  Fremstill en arbeidsmodell med avtakbart gingivalt material. 

2.  Fest distansen til implantatreplikaen og se etter okklusal klaring. 

3.  Modifiser distansen ved behov. Ikke modifiser distansekoblingen. 

4.  Når du konstruerer kronen ved å bruke NobelProcera®-teknikken eller med vanlig 
fremgangsmåte for støping, kan implantatreplikaen brukes til å beskytte distansens 
grensesnitt. 

Klinisk prosedyre:

5.  Fjern midlertidig konstruksjon hvis aktuelt. 

6.  Sjekk før du fester restaureringen at det ikke finnes fremmedlegemer i grensesnittet. 

7.  Rengjør og desinfiser distansen før du setter den inn i pasientens munn. 

8.  Skru til distansen til 35 Ncm ved å bruke Unigrip™ Screwdriver og Manual Torque 
Wrench Prosthetic. 

9.  Sementer den endelige kronen ved å bruke vanlige metoder etter forsegling av 
gjennomgangen. 

Unngå overflødig sement. Ta et røntgenbilde for å bekrefte riktig plassering. Hvis det er 
nødvendig med en erstatningsskrue for NobelPerfect®-konstruksjonen, må det bestilles 
en tilsvarende NobelReplace®-skrue (for NP: artikkelnr. 36818, for RP og WP: artikkelnr. 
29475). 

Forsiktig: Ikke bruk midlertidig sementering ved sementering av keramiske kroner. 
Dette fører til økt risiko for mikrobrudd. 

Healing Abutment:
1.  Velg passende Healing Abutment, og kontroller okklusal klaring.

2.  Rengjør eventuelt grensesnittet før du plasserer tilhelingsdistansen. Koble til og skru 
til med Unigrip™ Screwdriver. Det anbefales å bekrefte det endelige distansesetet ved 
hjelp av røntgen.

Brånemark System® Novum:
Laboratorieprosedyre:

1.  Fest Novum replikafikstur på de respektive avtrykkstoppene.

2.  Støp en gipsmodell med avtakbart bløtvev.

3.  Følg forsendelsesinstruksjonene for NobelProcera® skanne- og designtjenesten. 

Brånemark System®:
Healing Cap:

Klinisk prosedyre:

1.  Velg passende Healing Cap, og kontroller okklusal klaring.

2.  Koble til implantatet, og skru til med Unigrip™ Screwdriver.

Abutment Angulated:
1.  Velg passende distanse, og kontroller okklusal klaring.

2.  Koble til implantatet, og skru til.

Complete/EsthetiCone Abutment:
1.  Velg passende distanse og kontroller okklusal klaring.

2.  Koble til implantatet, og skru til skruen ved hjelp av Screwdriver Multi-unit.

Plastic Cap med o-ring:
1.  Koble kappen til Ball Attachment.

2.  Påfør en liten mengde hurtigherdende akryl rundt hver Plastic Cap, og plasser 
protesen over kappene.

3.  Løsne protesen fra distansene, fyll hulrommene med hurtigherdende akryl, og la 
det herde. 

4.  Ferdigstill protesen.

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:
Midlertidig PME-kappe:

Klinisk prosedyre:

1.  Koble den midlertidige PME-kappen til PME-distansen, og kontroller den okklusale 
klaringen.

2.  Endre om nødvendig kappehøyden ekstraoralt.

3.  Fremstill en bro ved hjelp av vanlig teknikk.

Direct Abutment:
Laboratorieprosedyre:

1.  Lag en master-modell.

2.  Koble distansen til implantatreplikaen i master-modellen, og kontroller den okklusale 
klaringen.

3.  Fremstill en krone ved hjelp av vanlig teknikk.

Immediate Provisional Implant (IPI):
Immediate Provisional Implant Coping:
Plasser kappene på Immediate Provisional Implants:

1.  Plasser selvherdende, tannfarget akryl i det fremstilte akrylskallet, og plasser det over 
kappene.

2.  Etter at akrylen er herdet, fjernes protesen med kappene festet i denne.

3.  Ferdigstill protesen, og juster okklusjonen.

4.  Sementer konstruksjonen med midlertidig sementering.

Immediate Provisional Implant Comfort Cap:
1.  Klikk Immediate Provisional Implant Comfort Cap på implantatet.

Materialer:
NobelPerfect®-system: 
–  Avtrykkstopper: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Implantatreplikaer: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

– Distanser/Healing Abutments: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Brånemark System® Novum:
–  Implantatreplikaer: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

Brånemark System®:
–  Healing Caps: Polybutylentereftalat (PBT) pocan.

–  Abutments Angulated: Ulegert titan grad 1 og 4; skrue: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 
4 % V.

–  Complete/EsthetiCone Abutments: Ulegert titan grad 1 og 4; skrue: Titanlegering 90 % 
Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Ball Attachment-rammer (Plastic Caps med o-ring): Gummi; O-ring: Buna-N-nitril, 
Plastic cap: PEEK.

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:
–  Temporary Coping & Screw: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Direct Abutment Plastic: Acetalplast (delrin); skrue: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Direct Abutment Gold/Plastic: Acetalplast (delrin); skrue: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 
4 % V.

–  Coping Gold/Plastic: Gullegering for Copings, acetalplast (delrin), skrue: Titanlegering 
90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  PME Coping Gold/Plastic: Gullegering for Copings, skrue: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 
4 % V.

Immediate Provisional Implant (IPI):
–  Copings: Titanlegering 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V.

–  Caps: Polybutylentereftalat hvit (PET).

Informasjon om sterilitet og gjenbruk:
NobelPerfect®-system: 
NobelPerfect® avtrykkstopp leveres i ikke-steril stand og kan gjenbrukes. Før produktet 
brukes på nytt, må det rengjøres, desinfiseres og steriliseres etter de anbefalte 
parameterne. 

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Advarsel: Bruk av ikke-sterile enheter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring av 
smittsomme sykdommer. 

NobelPerfect® implantatreplika leveres ikke-steril og kan gjenbrukes.

Merk: Implantatreplikaen brukes kun i dentallaboratoriet (ingen intraoral bruk), og stiller 
ingen krav til rengjøring og sterilisering. 

NobelPerfect® Abutment leveres ikke-steril og til engangsbruk. Før bruk skal produktet 
rengjøres, desinfiseres og steriliseres etter de anbefalte parameterne. 

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Advarsel: Bruk av ikke-sterile enheter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring av 
smittsomme sykdommer. 

Forsiktig: Dette er et engangsprodukt som ikke må brukes på nytt. Gjenbruk kan føre 
til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan føre til 
krysskontaminering. 

NobelPerfect® Healing Abutment leveres steril og kun for engangsbruk før den angitte 
utløpsdatoen. 

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere.

Forsiktig: Dette er et engangsprodukt som ikke må brukes på nytt. Gjenbruk kan føre 
til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan føre til 
krysskontaminering.

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere.

Brånemark System® Novum:
Replikafikstur Novum leveres ikke-steril og kan brukes på nytt. Merk: Implantatreplikaen 
brukes kun i dentallaboratoriet (ingen intraoral bruk), og stiller ingen krav til rengjøring 
og sterilisering.

Brånemark System®:
Følgende komponenter for Brånemark System®: Healing Caps og Plastic Caps med o-ring 
leveres ikke-sterile og kun for engangsbruk. 

Før bruk skal produktet rengjøres, desinfiseres og steriliseres etter de anbefalte 
parameterne.

Advarsel: Bruk av ikke-sterile enheter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring av 
smittsomme sykdommer. 

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Forsiktig: Produktene ovenfor er engangsprodukter som ikke må brukes på nytt. 
Gjenbruk kan føre til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. 
Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.

Følgende komponenter for Brånemark System®: Angulated Abutments og Complete/ 
EsthetiCone Abutments leveres sterile og kun for engangsbruk før den angitte 
utløpsdatoen.

Advarsel: Ikke bruk produktet hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Advarsel: Bruk av ikke-sterile komponenter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring 
av smittsomme sykdommer.

Forsiktig: Produktene ovenfor er engangsprodukter som ikke må brukes på nytt. 
Gjenbruk kan føre til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. 
Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.

Steri-Oss™ og Replace™ External Hex:

Følgende komponenter for Steri-Oss™ og Replace™ External Hex: 
PME Temporary Copings, PME Gold Copings, Direct Abutments og Gold Copings leveres 
ikke-sterile og kun til engangsbruk.

Før bruk skal produktet rengjøres, desinfiseres og steriliseres etter de anbefalte 
parameterne.

Advarsel: Bruk av ikke-sterile enheter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring av 
smittsomme sykdommer. 

Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Forsiktig: Dette er et engangsprodukt som ikke må brukes på nytt. Gjenbruk kan føre 
til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan føre til 
krysskontaminering.

Immediate Provisional Implant (IPI):
Følgende komponenter for Immediate Provisional Implant: 
IPI Coping og IPI Comfort Cap leveres ikke-sterile og for engangsbruk. 
Skal ikke brukes etter utløp av holdbarhetsdatoen på etiketten. 

Før bruk skal produktet rengjøres, desinfiseres og steriliseres etter de anbefalte 
parameterne.

Advarsel: Bruk av ikke-sterile enheter kan føre til infeksjon i vevet eller overføring av 
smittsomme sykdommer. 
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Advarsel: Ikke bruk enheten hvis pakningen har blitt skadet eller åpnet tidligere. 

Forsiktig: Dette er et engangsprodukt som ikke må brukes på nytt. Gjenbruk kan føre 
til tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan føre til 
krysskontaminering.

Instruksjoner for rengjøring og sterilisering:
Ved behov (se avsnittet ovenfor): Rengjør enheten med manuell eller automatisert 
rengjøring, desinfiser, og tørk enheten. Følg instruksjonene i retningslinjene for rengjøring 
og sterilisering som finnes på nobelbiocare.com/sterilization.

Den enkelte enheten må kontrolleres, forsegles i en porsjonspose og dampsteriliseres. 
Både gravitasjonssyklus (mettet damp) og pre-vakuumsyklus (tvungen luftfjerning) kan 
anvendes. Bruk følgende parametere: 

For USA: Dampsterilisering ved 132 °C (270 °F) i 4 minutter ved bruk av pre-
vakuummetoden og i 15 minutter ved bruk av gravitasjonsmetoden. Tørk i 20–30 minutter 
ved bruk av pre-vakuummetoden og i 15–30 minutter ved bruk av gravitasjonsmetoden. 

For USA: FDA-godkjent steriliseringstilbehør skal brukes for de anbefalte 
steriliseringsparameterne.

Utenfor USA: Temperatur 132 °C (270 °F), maks. 137 °C (279 °F) i 3 minutter (opptil 20 
minutter). Tørk i 10 minutter i kammer. 

For Storbritannia: Temperatur 134 °C (273 °F), maks. 137 °C (279 °F) i 3 minutter (opptil 
20 minutter). Tørk i 10 minutter i kammer.

Et fullt sett med anbefalte parametere finner du i "Cleaning & Sterilization Guidelines 
for Nobel Biocare Products including Magnetic Resonance Imaging Information" 
(Retningslinjer for rengjøring og sterilisering for Nobel Biocare-produkter, inkludert 
informasjon om magnetisk resonansskanning) på nobelbiocare.com/sterilization, eller be 
om siste trykte versjon fra en Nobel Biocare-representant.

Informasjon vedrørende beskyttelse mot magnetisk resonans (MR):
Disse produktene har ikke blitt vurdert med hensyn til sikkerhet og kompatibilitet 
i et MR-miljø. De har ikke blitt testet for oppvarming, migrasjon eller bildeartefakter 
i MR-miljøer. Sikkerheten i et MR-miljø er ukjent. Scanning av en pasient som har denne 
enheten, kan gi pasienten skader. 

For mer informasjon om rengjøring og sterilisering og magnetresonanstomografi, 
se "Cleaning & Sterilization Guidelines for Nobel Biocare Products including Magnetic 
Resonance Imaging Information" (Retningslinjer for rengjøring og sterilisering for 
Nobel Biocare-produkter, inkludert informasjon om magnetisk resonansskanning), på 
www.nobelbiocare.com, eller be om siste trykte versjon fra en Nobel Biocare-representant. 

Oppbevaring, håndtering og transport:
Enheten må oppbevares og transporteres i tørre omgivelser i originalemballasjen ved 
romtemperatur, og ikke eksponeres for direkte sollys. Feil oppbevaring og transport kan 
påvirke enhetens egenskaper og føre til svikt. 

Kassering:
Kassering av enheten skal følge lokale reguleringer og miljømessige krav med hensyn til 
ulike kontamineringsnivåer.

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

NO Med enerett.  
Nobel Biocare, Nobel Biocare-logoen og alle andre varemerker som er brukt i dette 
dokumentet, er, hvis ikke annet er uttrykt eller fremgår tydelig av konteksten, varemerker 
som tilhører Nobel Biocare. Produktbilder er ikke nødvendigvis etter reell målestokk. IF
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