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I ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 
1. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS 

Az ImplantProtesisDental 2004 SLU minden termékét 15-25 ºC hőmérsékleten és 40-60 %-os páratartalom mellett kell tárolni. A 
termékeket tartsa távol a közvetlen napsugárzástól, illetve bármilyen más mesterséges ultraibolya fényforrástól. A termék 
tökéletes, hővel lezárt csomagolással kerül átadásra. A csomagoláson mutatkozó bármely sérülés a termék tisztasági és 
fertőtlenítettségi tulajdonságainak elvesztésével jár, ezért az ilyen termékek használata nem ajánlatos. 
 
Ha nem szándékozik felhasználni a terméket, ne vegye azt ki az eredeti csomagolásából és ne manipulája. 
 
Használat. 
Az ImplantProtesisDental 2004 SLU termékei nem steril termékek, ezért használat előtt a 4. fejezetben leírt módon sterilizálni kell 
őket. 
 
2. FIGYELMEZTETÉS ÉS ELLENJAVALLATOK 

Az egyszerhasználatos eszközök újrafelhasználása (lásd a címkét) a termék tulajdonságainak romlásához vezethet, ami a 
szövetekben jelentkező fertőzéssel és/vagy a beteg egészségi állapotának romlásával járhat. 
A termék használata ellenjavallt azon betegek esetén, akik olyan betegségekben szenvednek, melyek kizárják sebészeti eljárások 
alkalmazását a fogászati implantátumok behelyezésére. Ellenőrizze a csomagolás épségét és ne használja fel a te rméket, ha 
a csomagoláson elváltozást észlel . 
 
3. A TERMÉK HASZNÁLATA KÖZBEN FELMERÜLŐ VESZÉLYEK 

A termék szájban való alkalmazása közben fennáll a beszívás, illetve lenyelés veszélye, ezért tegye meg a megfelelő 
óvintézkedéseket ezen veszélyek elkerülésére. 

4. ÓVATOSSÁG 

Az ImplantProtesisDental 2004 SLU által szolgáltatott termékek szakképzett egészségügyi szakemberek (fogtechnikusok, orvosok 
és fogorvosok) által való felhasználásra lettek tervezve. 
Az ImplantPrótesisDental 2004 SLU által termékeinek biztonságossága és hatékonysága csak akkor garantálható, ha a 
termékeket képzett szakemberek használják fel. 
 
5. STERILIZÁLÁSI ELJÁRÁSOK 

VALAMENNYI TERMÉK STERIZILÁTLAN ÁLLAPOTBAN KERÜL KISZÁLLÍTÁSRA. A sterilizálást autoklávban kell elvégezni 5 
percig 134 ºC-on, vagy 15 percig 121 ºC-on. (lásd UNE-EN ISO 17665-1:2007). 

 
Az autokláv a fogászati klinikákon és laboratóriumokban leggyakrabban alkalmazott sterilizálási eljárás. A sterilizálás egy fizikai 
ágens, a nedves meleg segítségével történik, mely a fehérjék denaturációját és kicsapódását eredményezi. Ennek alapvetően két 
oka van: 
 
• A víz egy nagyon reaktív vegyi anyag és sok biológiai szerkezet (DNS, RNS, fehérjék, stb.) víz kilépését okozó reakciók útján jön 
létre. Ezért a fordított irányú reakciók a keletkező mérgező termékek miatt sérülést okozhatnak a sejtben. A másodlagos és 
harmadlagos fehérje szerkezetek intermolekuláris hidrogénkötésekkel stabilizálódnak, melyeket a magas hőmérsékletű víz 
felbonthat, vagy kicserélhet. 
 
• A vízpára hőátadási tényezője sokkal magasabb, mint a levegő hőátadási tényezője. Ezért a nedves tárgyak jobban vezetik a hőt, 
mint a száraz tárgyak a kondenzáció során felszabadult energia következtében. 
 

Nyomás Hőmérséklet [⁰C) 

  Teljes levegő letöltés 
2/3-os levegő 

letöltés 

1/2 levegő 

letöltés 

Levegő 

letöltés nélkül 

1/3 109 100 90 72 

2/3 115 109 100 90 

1 121 115 109 100 

4/3 126 121 115 109 

5/3 130 126 121 115 

2 133 130 126 121 

 
1. táblázat: A nem teljes levegő letöltés hatása az autokláv hőmérsékletére 
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Az autokláv a 100 ºC feletti hőmérséklethez leggyakrabban használt berendezés. Egy (atmoszféra nyomáson) 121 
°C-os h őmérsékletnek több, mint 15 percig tartó kitétel elpusztítja a spóraképző organizmusokat 

 
5.1. Előnyök 

 
Gyors felmelegedés és behatolás 
• A baktériumok és a spórák gyors elpusztítása 
•Nem eredményez mérgező hulladékot. 
• Az autoklávban végzett sterilizáló eljárásnak kitett anyagok minősége csak kismértékben romlik. 
•Költségmegtakarító eljárás. 
 

5.2. Hátrányok 

 
• Nem teszi lehetővé a vízzel emulziót alkotó oldatok sterilizálását 
• Bizonyos fémeszközökön korróziót okozhat. 
 
6. A CÍMKÉN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK: ISO 15223-1:2012 

Szimbólum Megnevezés Szimbólum Megnevezés 

  
Gyártási dátum 

 

A csavarhoz ajánlott 
nyomás (N·cm) 

 

Gyártó 
 

Torx 

  
Lejárati idő 

 
Unigrip 

  

 Nem használható fel újra 
 

Hex (feltünteti a 
hatszögű csavar 
méretét) 

  
Tételszám 

 
Hornyos csavar 

  

Figyelem, olvassa el a 
használati utasítást  

Keretszthornyos 
csavar 

 

Ellenőrizze a használati 
utasítást az alábbi 
weboldalon: www.ipd2004.es 

  

 

CE jelölés, a bejelentett 
szervezet azonosító 
számával 

  

 

Katalógusban található 
referenciaszám 

  

 

Figyelmeztetés, (nem sterizilát 
termék) 
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7. CSONTBA ÉPÜLŐ FELÉPÍTMÉNY 

DERLIN műanyagból készült (hulladék nélkül). Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket: 

• Használjon viasz bevonatot, mely az implantátum körül megfelelő teret biztosít a nagyobb tágulási együtthatóval rendelkező 
csontba épülő anyag számára. 

• Az eldeformálódás elkerülése végett óvatosan csavarozza be az implantátumot. 

• Öntse ki formákba az üreg kitöltésének elősegítésére és a buborékképződés megelőzésére. 

• A formába öntéshez használjon magas folyékonyságú anyagokat. 

8. REPLIKÁK 

AISI-303 rozsdamentes acélból készültek. A hagyományos analóg anyagként való felhasználásához biztosítani kell a forgást és a 
kihúzást gátló részek megfelelő rögzítését. 

A becsavarozás előtt ellenőrizze, hogy az analóg anyag és a protézis elem csatlakozásainak mérete és típusa egymással 
kompatibilis-e. Tilos újrafelhasználni!  

9. FELÉPÍTMÉNYEK 

Ötös osztályú titániumból készültek. Kézzel és finoman csavarja be. A felépítmény magasságának olyan méretűnek kell lennie, 
mely biztosítja az implantátum megfelelő működését és meggátolja a harapási erő áttételét. 

10. FELÉPÍTMÉNY INTERFÉSZ 

Ellenőrizze, hogy az interfész méretében és típusában kompatibilis-e avval az implantátum modellel, melyhez csatlakoztatni 
kívánja. Nem szabad megsérteni az intérfész illesztőfelületét. A becsavarozás után a kötés megfelelő állapotának ellenőrzésére 
ajánlatos egy röntgenfelvételt készíteni az interfész-implantátum csatlakozás magasságában, az erre merőleges tengelyen. 

11. TITÁNIUM FELÉPÍTMÉNYEK 

Ellenőrizze, hogy az interfész méretében és típusában kompatibilis-e avval az implantátum modellel, melyhez csatlakoztatni 
kívánja. Nem szabad megsérteni az intérfész illesztőfelületét. A becsavarozás után a csatlakoztatás megfelelő állapotának 
ellenőrzésére ajánlatos egy röntgenfelvételt készíteni az interfész-implantátum csatlakozás magasságában, az erre merőleges 
tengelyen. 

12. IMPRESSION COPYNG (LENYOMAT-FEDŐELEM) 

A lenyomat-fedőelemek fedett és nyitott lenyomattálcás kiszerelésben, a hozzájuk tartozó megfelelő csavarokkal, vagy azok nélkül 
állnak rendelkezésre. Használat előtt ellenőrizze az implantátum illesztőfelületének tisztaságát. A legkisebb szennyeződés is 
befolyásolhatja a protézis későbbi beállítását. 

Ellenőrizni kell, hogy a lenyomat-fedőelem méretében és típusában kompatibilis-e az implantátummal. 

13. CSAVAROK 

Titániumból készültek. Használhatók bármiféle protézis elem implantátumra való felelrősítésére. A kívánt eredémy elérése 
érdekében nagyon fontos az alábbi feltételek szigorú betartása: A csavarok be-, illetve kicsavarozásához használjon megfelelő 
méretű és modellű csavarkulcsot. Kétséges esetben ellenőrizze a csavarkulcs méretét. 

A csavarkulcsot helyezze a protézis/implantátum együttes hosszanti tengelyére. 

A protézis első behelyezésekor és a későbbi revíziók során is kizárólag új csavarkulcsot szabad használni. 

Azonnal működő protézis esetén: 

• Kézileg csavarozza be és vigyázzon, hogy ne használjon túlzott forgatónyomatékot. 

• A művelet során az implantátum nem fordulhat el. 

Klinikai használtra ne használjon fogászati laborat óriumból származó csavarokat . 

Győződjön meg arról, hogy minden esetben a megfelelő referenciát használja. 

A megfelelő rögzítéshez minimum 5, vagy 6 húzás szükséges; ennél kevesebb számú húzás esetén hosszabb csavart kell 
használni (további információ: oficina@ipd2004.es). 

 

Ha a termék címkélyén nincs más adat feltüntetve, a végleges protézisekhez ajánlott forgatónyomatékok, tájékoztató jelleggel, az 
alábbiak: 

Méret Forgatónyomaték 
M2,5 >30N.cm 
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M2 ≤30 N.cm 
M1,8 ≤30 N.cm 
M1,6 ≤30 N.cm 
M1,4 ≤30 N.cm 
M1.2 ≤30 N.cm 

TORX >30N.cm 
UNIGRIP >30N.cm 
SQUARE >30N.cm 

2. táblázat: A csavarméret és a forgatónyomaték közötti összefüggés tájékoztató jelleggel 
 

Ajánlatos a beteget úgy elhelyezni, hogy ha a csavar a be-, illetve a kicsavarozás alatt leesik, olyan helyre essen, 
ahonnan vissza lehet azt szerezni. Ellenőrizni kell, hogy a csavar és az implantátum modelljei kompatibilisek-e. 

 
 

AZ IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L.U.  

ÁLTAL GYÁRTOTT TERMÉKEKR ŐL SZÓLÓ HASZNOS INFORMÁCIÓ 

 
 
 
 
 
A teljes termékskála oly módon lett kialakítva, hogy a legmasabbfokú minőség szolgáltatása mellett megkönnyítse a 
fogászati klinikán és a laboratóriumban végzett munkát. Ha bármiféle kétsége merül fel, kérjük forduljon hozzánk 
bizalommal (oficina@ipd2004.es). 

 

 
 
 

Kérjük, különös figyelemmel olvassa el az alábbi használati utasításokat az Implant Protesis Dental 

2004 SLU által gyártott termékek biztonságos és hatékony használata érdekében. 


