
Ansvarsfriskrivning: 
Den här produkten är en del av ett helhetskoncept och får endast användas tillsammans 
med tillhörande originalprodukter i enlighet med instruktioner och rekommendationer från 
Nobel Biocare. Om icke rekommenderade produkter från tredje part används tillsammans 
med produkter från Nobel Biocare upphör alla eventuella garantier eller övriga förpliktelser 
från Nobel Biocare, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att gälla. Användaren av pro-
dukter från Nobel Biocare är själv skyldig att avgöra produktens lämplighet för den specifi ka 
patienten och gällande omständigheter. Nobel Biocare friskriver sig från allt ansvar, vare 
sig uttryckt eller underförstått, och ska inte hållas ansvariga för eventuella direkta, indirekta, 
straffbara eller övriga skador som uppkommit från eller i samband med bristande professio-
nellt omdöme eller utförande vid användning av produkter från Nobel Biocare. Användaren 
har även skyldighet att regelbundet informera sig om de senaste uppdateringarna angående 
denna produkt från Nobel Biocare och hur den tillämpas. Vid tveksamhet ska användaren 
kontakta Nobel Biocare. Eftersom det är användaren som har kontroll över användningen 
av produkten ligger ansvaret för användningen på honom/henne. Nobel Biocare friskriver 
sig från allt ansvar för skador som uppstått till följd därav. Observera att vissa produkter som 
beskrivs i denna bruksanvisning kanske inte är godkända, lanserade eller licensierade för 
försäljning på alla marknader.

Beskrivning:
NobelGuide®-systemet för guidad kirurgi är avsett för tandimplantatsbehandling av tand-
lösa eller partiellt tandlösa käkar inklusive patienter som saknar en enstaka tand. Systemet 
möjliggör en förutsägbar och, om så indiceras, minimalt invasiv käkbensförankrad implantat -
insättning i enlighet med den fallplanering som utförts av tandläkaren i programvaran 
NobelClinician®. NobelReplace® Tapered Guided Surgery Kit innehåller de specifi ka verktyg 
som används vid guidad kirurgi tillsammans med NobelGuide® Surgical Template för att 
guida verktygen för åtkomst, guidad preparation av implantatsätet, guidad gängtappning 
och guidad insättning av implantaten NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ 
Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC), NobelReplace® 
Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) 
och NobelReplace® Platform Shift baserat på behandlingsplanen i NobelClinician®.

NobelReplace® Tapered Guided Surgery Kit innehåller följande specifi ka verktyg för guidad 
kirurgi:

–  Guided Drill Guides som används för att överföra den riktning som anges av de inbäddade 
cylindrarna i Surgical Template för att borra olika diametrar.

–  Handle for Guided Drill Guide förlänger det befi ntliga handtaget på Guided Drill Guides 
för enklare hantering och bättre åtkomst i den kirurgiska situationen. 

–  Guided Implant Mounts som används för att underlätta implantatplaceringen genom 
cylindern i guiden. Guided Implant Mounts har en ytterdiameter som passar cylindrarnas
innermått. 

NobelGuide® för NobelReplace® Tapered och Replace Select™ Tapered
Bruksanvisning

–  Guided Template Abutments som används i de första 1–2 preparationerna för att hålla 
Surgical Template i exakt rätt position när de återstående implantaten prepareras och sätts in.

–  Guided Tissue Punch används för fullständig borttagning av mjukvävnad, utan att 
lämna några "mjukvävnadsfl ikar", vid lambåfri guidad kirurgi.

–  Guided Tapered Drills, Guided Dense Bone Drills och Guided Screw Taps används 
för preparation av implantatsätet.

Kitet innehåller även följande komponenter:

–  Unigrip™ Screwdriver 

–  Guided Anchor Pins

–  Torque Wrench Surgical 

–  Torque Wrench Prosthetic Adaptor 

–  Connection to Handpiece

–  Drill Extension Shaft 

Guided Start Drill, Guided Twist Drill och Guided Counterbores NobelReplace® beställs 
separat.

Avsedd användning:
NobelGuide®-systemet för guidad kirurgi är avsett att överföra en behandlingsplan som 
gjorts av tandläkaren till fysisk/klinisk verklighet. Systemet är avsett att underlätta implantat-
insättning med stor förutsägbarhet samt bidra till bättre konstruktion på implantat placerade 
i under- eller överkäken. 

Indikationer:
Det guidade kirurgikonceptet är avsett att användas för behandling av tandlösa och partiellt 
tandlösa käkar (inklusive patienter som saknar en enstaka tand) för placering av implantat, 
och om så är indicerat tillsammans med Immediate Function för att återställa utseende och 
funktion (t.ex. tuggförmåga, tal). Följande förutsättningar måste fi nnas:

–  Tillräckligt med käkben.

–  Kvaliteten på käkbenet måste bedömas vara tillräcklig.

–  Tillräcklig munöppning (minst 40 mm) för att rymma verktygen som används vid guidad
kirurgi.

–  Uteslutande av sjukdomstillstånd som är oförenliga med tandimplantatsbehandling.

–  Adekvat samtycke.

Obs! Se aktuell bruksanvisning för implantaten NobelReplace® Tapered och Replace 
Select™ Tapered för information om Kontraindikationer, Varningar och sådant som är 
Viktigt!

Kontraindikationer:
Insättning av implantaten NobelReplace® Tapered och Replace Select™ Tapered är 
kontraindicerat för patienter:

−  Vars medicinska tillstånd inte lämpar sig för oralkirurgiska ingrepp.

–  Med otillräcklig benvolym, såvida inte en benökande procedur kan utföras.

–  Hos vilka det inte är möjligt att sätta in implantat i lämplig storlek, lämpligt antal 
eller önskvärd position för att ge ett säkert stöd för funktionell, eller så småningom 
parafunktionell, belastning.

–  Som är allergiska eller överkänsliga mot kommersiellt rent titan grad 4, rostfritt stål, 
beläggning av diamantlikt kol (DLC) eller Surgical Template-material som akrylatbaserad 
fotopolymer. 

Varningar:
Om de faktiska borrdjupen inte fastställs på rätt sätt i förhållande till mätningar från röntgen 
kan permanenta skador uppstå på nerver eller andra vitala strukturer. Om kirurgen borrar 

för djupt vid operation i underkäken kan det orsaka permanenta domningar i underläppen 
och hakan eller ge upphov till blödningar i munbotten. 

Förutom de obligatoriska försiktighetsåtgärderna vid alla kirurgiska ingrepp, till exempel 
angående aseptik, är det mycket viktigt att undvika nerv- och kärlskador vid borrning 
i käkbenet. Detta görs genom anatomiska kunskaper och röntgenbilder före operationen.

Försiktighetsåtgärder:
Allmänt:
Det går inte att helt garantera att implantatbehandlingen lyckas. Särskilt kan användning 
utanför de indicerade användningsområdena och arbetsstegen leda till misslyckade 
behandlingar.

Implantatbehandling kan leda till benförlust, biologiska eller mekaniska fel, till exempel 
utmattningsfrakturer på implantat.

För att implantatbehandlingen ska lyckas krävs ett nära samarbete mellan kirurgen, 
protetikern och tandteknikern.

Vi rekommenderar starkt att alla tandläkare, såväl nya som erfarna implantatanvändare, 
alltid genomgår specialutbildning innan de börjar använda en ny behandlingsmetod. 
Nobel Biocare erbjuder ett stort utbud av kurser på olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer. 
Mer information fi nns på www.nobelbiocare.com. 

Vi rekommenderar att implantaten NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ 
Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC), NobelReplace® 
Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) 
och NobelReplace® Platform Shift endast används tillsammans med kirurgiska instrument 
och protetiska komponenter från Nobel Biocare, eftersom användning av komponenter 
som inte är dimensionerade för varandra kan leda till mekaniska fel och/eller fel i instru-
menten, vävnadsskada eller otillfredsställande estetiska resultat.

Om du arbetar tillsammans med en kollega som har erfarenhet av den nya produkten/
behandlingsmetoden första gången du använder den undviker du eventuella komplikationer. 
Nobel Biocare har ett globalt nätverk av mentorer för detta ändamål.

Före operation: 
Utförlig klinisk undersökning och röntgen av patienten måste utföras före operationen för 
att avgöra patientens psykiska och fysiska status. 

Preoperativa defekter i hård- eller mjukvävnad kan ge upphov till otillfredsställande estetiska 
resultat eller ogynnsamma vinklingar av implantatet.

Innan guidad kirurgi utförs måste medföljande Surgical Template kontrolleras noga och 
godkännas av tandläkaren som utför operationen. Optimal passform på stenmodell och 
i patientens mun måste bekräftas. Kontakta Nobel Biocares tekniska support vid tveksamhet.

Alla instrument och verktyg som används under operation måste hållas i gott skick och 
försiktighet måste iakttas så att inte instrumenten skadar implantat eller andra komponenter.

Under operation: 
Särskild försiktighet ska iakttas när Narrow Platform-implantat placeras i den posteriora 
regionen på grund av risken för överbelastning av protetiken.

Eftersom konstruktionerna är så små måste man vara försiktig så att patienten inte sväljer 
eller aspirerar dem.

När implantatet har installerats är det kirurgens utvärdering av benkvaliteten och den 
primära stabiliteten som avgör när implantaten kan belastas. Osseointegrationen kan 
misslyckas, antingen direkt efter operationen eller när den redan har påbörjats, av fl era 
möjliga anledningar, t.ex. bristande kvantitet av och/eller kvalitet på kvarvarande ben-
vävnad, infektioner eller spridda sjukdomar.

Efter operation: 
För att säkerställa ett bestående behandlingsresultat rekommenderar vi att tandläkaren 
utför omfattande, regelbundna efterkontroller efter implantatbehandlingen och informerar 
patienten om lämplig munhygien.
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Kirurgiskt protokoll:
Förankra vid behov Surgical Template med hjälp av tillräckligt antal Anchor Pins med 
strategisk positionering och riktning för att säkra Surgical Template i rätt position. Under 
ingreppet måste Surgical Template ägnas maximal uppmärksamhet för att se till att den 
är i korrekt position i patientens mun och att den inte rör sig i någon riktning när den 
hanteras med instrument (t.ex. sidoförskjutning genom otillräcklig hantering av Twist 
Drills i kritiska situationer eller deformation av Surgical Template på grund av överdriven 
tillämpad vertikal kraft under implantatets insättning). I situationer där två eller fl era implan-
tat placeras intill varandra, oavsett om det är med fria ändar eller med en eller fl era distala 
tänder som stöd till Surgical Template, rekommenderas användning av minst en Anchor 
Pin i detta område. Placera vid behov implantaten med "sicksackteknik".

1.  Om du väljer en lambåfri teknik rekommenderar vi att du använder Guided Soft Tissue 
Punch för att skapa ett snyggt snitt innan något annat instrument används. Surgical 
Template kan tas bort tillfälligt efter stansning för att försiktigt ta bort den stansade 
mjukvävnaden. Surgical Template sätts noga tillbaka liksom Anchor Pins i de befi ntliga 
förankringshålen i benet.

  Om du väljer en (mini-)lambåfri teknik rekommenderar vi att Surgical Template först 
sätts tillbaka och att Anchor Pins placeras innan något ingrepp sker i mjukvävnaden. 
Ta bort Anchor Pins och Surgical Template, gör snittet med hänsyn till implantatens 
position och lyft lambån. Vid behov kan du försiktigt modifi era Surgical Template 
genom att lossa så mycket material som behövs för lambån och skölja med steril 
koksaltlösning innan du försiktigt sätter tillbaka den.

2.  Preparation måste utföras med hög hastighet (upp till 800 varv/min) under kontinuerlig 
och riklig kylning med steril koksaltlösning som håller rumstemperatur. Guided Tapered 
Drills är försedda med intern och extern kylning och kräver en speciell teknik för att 
förhindra att kylhålen täpps till med benrester. Inåt- och utåtgående rörelser, över hela 
sätet, krävs vid preparation av sätet för att undvika överhettning. Drill Extension Shaft 
kan användas om det behövs för enklare åtkomst.

Viktigt! Guided Tapered Drills når upp till 1 mm längre än implantatet när det sitter på 
plats. Räkna alltid med denna extralängd när du borrar i närheten av vitala anatomiska 
strukturer (den gula säkerhetszonen i NobelClinician®-programvaran inkluderar de förlängda 
borrlängderna). 

Bild (A) visar borrschemat för implantat ∅ 4,3 RP 13 mm.
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Obs! Använd samma borrprotokoll för Replace Select™ Tapered PMC som för Replace 
Select™ Tapered. Använd samma borrprotokoll för NobelReplace® Conical Connection 
PMC som för NobelReplace® Conical Connection. 

3.  Preparera implantatsätet. Börja med Guided Start Drill med lämplig Guided Drill Guide 
∅ 2 mm för att skapa en startpunkt för efterföljande borr. Handle for Guided Drill Guide 
kan användas för enklare hantering av Guided Drill Guide. Borra till det fulla djupet 
som bestäms av det inbyggda borrstoppet med hög hastighet (upp till 800 varv/min) 
under kontinuerlig och riklig kylning. Guided Start Drill (rundborr) möjliggör exakt 
preparation av ingångspunkten för Guided Twist Drill Tapered ∅ 2 mm. 

4.  Borra med Guided Twist Drill Tapered ∅ 2 mm med samma Guided Drill Guide till 
avsett djup baserat på implantatet som ska placeras. Preparation måste utföras vid 
hög hastighet (upp till 800 varv/min för Guided Twist Drills) under kontinuerlig och 
riklig extern kylning med steril koksaltlösning. Inåt- och utåtgående borrörelser, över 
hela sätet, krävs vid preparation av sätet för att undvika överhettning. Drill Extension 
Shaft kan användas om det behövs för enklare åtkomst.

Viktigt! Guided Twist Drill Tapered ∅ 2 mm känns igen på (10+)-beteckningen på skaftet. 
Det betyder att borren är 10 mm längre för att kompensera för höjden på Surgical Template 
och Guided Drill Guide (B). Nivån ska mätas med Guided Drill Guide 2 mm på plats. 

B

8 mm

2,0 mm

10 mm
11,5 mm

13 mm
16 mm

5.  Efter 2 mm Guided Twist Drill ska Guided Tapered Drill NP 8 mm användas för alla 
implantat. Preparation måste utföras med hög hastighet (upp till 800 varv/min) under 
kontinuerlig och riklig kylning med steril koksaltlösning som håller rumstemperatur. 
Inåt- och utåtgående rörelser, över hela sätet, krävs vid prepareringen av sätet för att 
undvika överhettning. Borren vägleds av cylindern i guiden innan den går in i benet 
och vägleder den längre NP Guided Drills (vid placering av ett implantat som är längre 
eller bredare än NP 8 mm). 

Viktigt! För att uppnå rätt borrprecision är det obligatoriskt att använda Guided Tapered 
Drill NP 8 mm. Detta steg får inte hoppas över.

Viktigt! Guided Tapered Drills känns igen på (+)-beteckningen på skaftet. De inbyggda 
djupstoppen på Guided Tapered Drills motsvarar implantat av längderna 8, 10, 11,5, 13 
och 16 mm. Det betyder att de koniska borrarna är 9 mm längre än de icke-guidade instru-
menten för att kompensera för höjden på Surgical Templates inbyggda Guided Sleeve (C). 
Borrar blir upp till 1 mm längre än implantatet när de sitter på plats.

C

1 mm

9 mm

6.  Fortsätt med respektive Guided Tapered Drills beroende på implantatet som ska instal  l e-
ras, längden och plattformen. Om man till exempel planerat för ett implantat på 16 mm 
ska först Guided Tapered Drill NP 8 mm användas, följt av Guided Tapered Drill NP 13 mm 
och därefter Guided Tapered Drill NP 16 mm. 

7.  Efter den sista Guided Tapered Drill ska Guided Counterbore NobelReplace® användas 
vid högst 800 varv/min för att tillåta adekvat tillgång för Guided Implant Mount vid 
placering av implantatet. Borra till det inbyggda borrstoppet med riklig och kontinuerlig 
kylning. 

8.  Öppna implantatförpackningen. Anslut Guided Implant Mount till implantatet med 
Unigrip™ Screwdriver. För in Connection to Handpiece i borrmaskinen och plocka 
upp det monterade implantatet. Implantaten NobelReplace® Tapered Groovy, Replace 
Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC), 
NobelReplace® Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection Partially 
Machined Collar (PMC) och NobelReplace® Platform Shift ska sättas in vid låg hastig-
het, högst 25 varv/min, med borrmaskinen. Placera och dra åt implantatet med högst 
45 Ncm åtdragningsmoment för installation. 

  Sluta dra åt implantatet när Guided Implant Mount vidrör Surgical Template. Guided 
Implant Mount inkluderar ett vertikalt stopp. Undvik att dra åt implantatet ytterligare 
eftersom detta kan påverka den korrekta placeringen av Surgical Template. Kontrollera 
att Guided Implant Mount befi nner sig i mitten av Guided Sleeve under hela 
insättningsprocessen.

För att säkerställa optimal riktning på den protetiska distansen för interna trekanals-
implantat ska en av kanalerna i trekanalslobfattningen placeras mot den buckala väggen. 
Prickarna på Guided Implant Mount anger positionen för trekanalslobfattningen (D). 

D 

För att säkerställa optimal riktning på den protetiska distansen för implantat med intern 
konisk koppling ska en av implantatets interna sexkantiga ytor placeras mot den buckala 
väggen. De plana ytorna på det sexkantiga inbyggda borrstoppet på Guided Implant Mount 
anger positionen för den interna sexkanten (E).

E

Viktigt! Överskrid aldrig åtdragningsmomentet 45 Ncm. Om ett implantat dras åt för hårt 
kan implantatet skadas eller så kan det uppstå en fraktur eller nekros i benet. 

Viktigt! Guided Implant Mount Conical Connection har endast tagits fram för NobelReplace® 
Tapered Conical Connection-implantat och får inte användas med NobelActive®-implantat.

9.  Om implantatet fastnar under installationen eller om 45 Ncm uppnås innan implantatet 
nått rätt position kan "protokoll för hårt ben" bli nödvändigt. Rotera implantatet moturs 
med borrmaskinen (motsatt rotationsriktning) eller Manual Torque Wrench så att implan-
tatet avlägsnas från implantatsätet. Lägg tillbaka implantatet i innerförpackningen 
innan du fortsätter (se avsnittet om Protokoll för hårt ben). Fortsätt implantatinsättningen 
tills önskad position har uppnåtts utan att ta bort Surgical Template. För Immediate 
Function ska implantatet klara ett avslutande åtdragningsmoment på 35–45 Ncm.

10.  Protokoll för hårt ben: Dense Bone Drill ska tillsammans med Guided Screw Tap 
användas i situationer med hårt ben när implantatet inte kan sättas helt på plats.

a.  Guided Dense Bone Drill Tapered behövs bara för implantat på 13 mm och 16 mm. 
Om ett kortare implantat används, gå direkt till steg c. Välj den Guided Dense Bone 
Drill som har samma diameter och längd (13 eller 16 mm) som den slutliga Guided 
Tapered Drill som används.

b.  Borra en gång i det preparerade implantatsätet med hög hastighet (800 varv/min) 
med Guided Dense Bone Drill under kontinuerlig och riklig extern kylning med steril 
koksaltlösning till det inbyggda borrstoppet.

c.  Välj den Screw Tap som passar implantatets diameter. En produktreferenslinje för 
Guided Screw Tap i förhållande till implantatlängd fi nns i (F). Använd Screw Tap 
i det preparerade implantatsätet med låg hastighet (25 varv/min).

d.  Använd fast, axiellt tryck och börja långsamt rotera Guided Screw Tap och håll den 
centrerad samtidigt som du för in den genom Guided Sleeve. När gängorna tar ska 
Guided Screw Tap få mata på utan tryck tills korrekt djup uppnås.  

e.   Byt rotationsriktning på handstycket och backa ut Screw Tap.
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Fortsätt implantatinstallationen tills önskad position har uppnåtts med ett maximalt 
åtdragningsmoment på 45 Ncm.

F

10, 11,5, 13 och 16 mm
8 mm

11.  I partiellt tandlösa och tandlösa situationer kan Guided Implant Mount bytas ut mot 
Guided Template Abutment på de första 1–2 implantaten. Lossa Guided Implant 
Mount med Unigrip™ Screwdriver och avlägsna bäraren. Förankra Surgical Template 
med hjälp av Guided Template Abutment och dra åt manuellt med Unigrip™ Screw-
driver. Säkerställ att Surgical Template upprätthåller korrekt position när positionen för 
nästa implantat förbereds.

12.  Preparera och sätt in de återstående implantaten.

13.  När alla implantat har satts in tar du bort Guided Implant Mounts och Guided Template 
Abutments med hjälp av Unigrip™ Screwdriver. Avlägsna Anchor Pins (om tillämpligt) 
och Surgical Template.

14.  Det avslutande vridmomentet för implantatinsättningen kan mätas manuellt med hjälp 
av Torque Wrench Surgical när Surgical Template tagits bort. Ändra inte implantatdjupet 
under mätningen av vridmomentet.

15.  Beroende på vilket kirurgiskt protokoll som används ska en Cover Screw eller distans 
sättas på plats med hjälp av Unigrip™ Screwdriver resp. Torque Wrench Prosthetic 
Adapter och vävnaden sutureras.

Ytterligare information om kirurgiska protokoll fi nns i ”Procedures & products” för 
NobelGuide® på www.nobelbiocare.com. Du kan också be din lokala Nobel Biocare-
representant om den senaste tryckta versionen. 

Ytterligare information om NobelGuide® Surgical Templates och relaterade kirurgiska 
protokoll fi nns i bruksanvisningen för NobelGuide® Surgical Template.

Ytterligare information om implantaten NobelReplace® Tapered Groovy, Replace Select™ 
Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC), NobelReplace® 
Conical Connection, NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) 
och NobelReplace® Platform Shift fi nns i bruksanvisningen för respektive implantat.

Se bruksanvisningen för NobelClinician® för mer information om programvaran 
NobelClinician® Software.

Material:
Alla komponenter i NobelReplace® Tapered Guided Surgery Kit, som anges i avsnittet 
”Beskrivning”, är tillverkade av rostfritt stål, utom Guided Tapered Drills, Guided Dense 
Bone Drills och Guided Screw Taps som har en beläggning av diamantlikt kol (DLC).

Anvisningar för rengöring och sterilisering:
Enheten levereras icke-steril och är avsedd för återanvändning. Enheten måste rengöras 
och steriliseras innan den används. 

För USA: Placera enheten separat i en portionspåse och förslut. Ångsterilisera sedan 
vid 132 °C (270 °F) i 3 minuter.

Utanför USA: Placera enheten separat i en portionspåse och förslut. Ångsterilisera sedan 
vid 132–135 °C (270–275 °F) i 3 minuter.

Alternativ för Storbritannien: Placera enheten separat i en portionspåse och förslut. 
Ångsterilisera sedan vid 134–135 °C (273–275 °F) i 3 minuter.

Viktigt! Användning av produkter som inte är sterila kan leda till vävnadsinfektion eller 
infektionssjukdomar.

En fullständig uppsättning rekommenderade parametrar fi nns i ”Cleaning & 
Sterilization Guidelines including MRI Information of Nobel Biocare Products” på 
www.nobelbiocare.com/sterilization. Du kan också be din lokala Nobel Biocare-
representant om den senaste tryckta versionen.

Säkerhetsinformation för MR:
Obs! Se tillämplig implantatbruksanvisning för säkerhetsinformation för MR.

Observera att produkten inte har utvärderats med avseende på säkerhet och kompatibilitet 
i MR-miljö. Produkten har inte testats med avseende på värme och migration i MR-miljö.

Ytterligare information om undersökning med MR-kamera fi nns i ”Cleaning & Sterilization 
Guidelines including MRI Information of Nobel Biocare Products” på www.nobelbiocare.com. 
Du kan också be din lokala Nobel Biocare-representant om den senaste tryckta versionen.

Förvaring och hantering:
Produkten måste förvaras i originalförpackningen på en torr plats som håller rumstemperatur 
i skydd från direkt solljus. Felaktig förvaring kan påverka enhetens egenskaper och leda 
till funktionsfel.

Efter sterilisering ska enheterna placeras på en torr och mörk plats, t.ex. i ett stängt skåp 
eller i en låda. Följ instruktionerna från steriliseringspåsens tillverkare beträffande förvaring 
och utgångsdatum för steriliserade föremål.

Kassering:
Enheten ska kasseras i enlighet med lokala riktlinjer och miljökrav, med hänsyn till olika 
kontamineringsnivåer.

 
  Tillverkare: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sverige.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com
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SV Med ensamrätt. 
Nobel Biocare, Nobel Biocare-logotypen och alla andra varumärken som används i det 
här dokumentet är, om inget annat anges eller framgår av sammanhanget i ett specifi kt fall, 
varumärken som tillhör Nobel Biocare. Produktillustrationerna i denna broschyr är inte 
nödvändigtvis skalenliga.

Läs bruksanvisningenIcke-steril Används före

IF
U

20
0

5 
01

2 
00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grey - ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051 Fogra 39 \050Citat Standard\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e002000410064006f006200650052004700420020201300200046004f004700520041002000330039002000760032002000450043004900200033003000300025>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


