ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ DUALOCK®
Δι αβάστε προσεκτι κά τι ς ακόλουθες οδηγί ε ς γι α να βε βαι ωθε ί τε γι α την ασφαλή και σωστή χρήση του
προϊ όντος .
Σύμφωνα με την οδηγί α 93/42/ΕΟΚ και τη μεταγενέ στε ρη τροποποί ησή της με την οδηγί α 2007/47/ΕΟΚ,
παρέ χονται

οι

απαραί τητες

πληροφορί ε ς

γι α την

αποτε λεσματι κή χρήση των

προϊ όντων

που

κατασκευάζ ονται από την EM EXACT, S.A.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΚΑΙ ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ
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Όλα τα προϊ όντα που κατασκε υάζ ονται από την EM
EXACT, S.A., πρέ πε ι να αποθηκε ύονται σε θε ρμοκρασί α
με ταξ ύ 15-25 º C και σε υγρασί α μεταξ ύ 50-60%. Τα
προϊ όντα πρέ πε ι να προστατε ύονται από το άμε σο
ηλι ακό φως και κάθε τε χνητή υπε ρι ώδη ακτι νοβολί α.
Το προϊ όν ε ί ναι
απόλυτα συσκευασμέ νο και
θε ρμοσυγκολλημέ νο. Ένα τυχόν ε λάττωμα του
ε νδέχε ται να έ χει ως αποτέ λε σμα την απώλε ι α των
ι δι οτήτων απολύμανσης και αποστε ί ρωσης , ε πομένως
συνι στάται να μην χρησι μοποι ηθε ί .



Σε καμί α πε ρί πτωση δε ν πρέ πε ι να αφαι ρεί ται το
υλι κό από την αρχι κή συσκε υασί α και να το
με ταχε ι ρί ζ ε στε ε άν δε ν το χρει άζ ε στε .



Τα προϊ όντα που κατασκευάζ ονται από την EM EXACT,
S.A., δε ν ε ί ναι αποστε ι ρωμέ να, ε πομένως συνι στάται η
αποστε ί ρωση τους πρι ν από τη χρήση, ακολουθώντας
τι ς μεθόδους που αναφέ ρονται στην αντί στοι χη
ε νότητα.



Το σύστημα συγκράτησης DuaLock® είναι κατάλληλο για
χρήση με πλήρεις ή μερικές επένθετες οδοντοστοιχίες σε
εμφυτεύματα που τοποθετούνται τόσο στην κάτω όσο και στην
άνω γνάθο. Συμβατό για όλες τις συγκεκριμένες συνδέσεις του
καταλόγου.



Το σύστημα ε νδε ί κνυται
γι α ε νσωμάτωση σε
προσθέ σει ς με κλί ση έ ως 15 μοί ρε ς σε με μονωμένε ς
μονάδε ς και σε αποκλί σει ς με ταξ ύ δύο ε μφυτευμάτων
έ ως 30 μοί ρες . Στην πε ρί πτωση που υπάρχουν
με γαλύτε ρες κλί σε ι ς , συνι στάται η χρήση γωνι ακών
στηρι γμάτων με γωνί α 15º.
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ΑΝΤΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙ ΡΩΣΗΣ



Η χρήση των προϊ όντων αντε νδε ί κνυται σε ασθε νεί ς με
παθήσε ι ς που αποκλε ί ουν τη χρήση χε ι ρουργι κής
ε πέ μβασης
γι α
την
τοποθέτηση
οδοντι κών
ε μφυτε υμάτων.



Η χρήση του συστήματος συγκράτησης DuaLock® δεν
συνιστάται για ασθενείς που χρειάζονται μια πλήρως σταθερή
σύνδεση.



Τα προϊόντα DuaLock® δεν είναι αποστειρωμένα.
Συνιστάται να ακολουθήσετε τη μέθοδο αποστείρωσης με
υγρή θερμότητα (αυτόκαυστο), για τη βίδα κολοβωμάτων
μαζί με τη βίδα εντοπισμού. Τα αρσενικά μέρη Peek και
Νάιλον
(συγκρατητήρες)
μπορούν
να
αποστειρωθούν/απολυμανθούν
με
υγρό
χημικό
αποστειρωτικό παράγοντα.



Μέθοδος αποστείρωσης της βίδας κολοβωμάτων και
της βίδας εντοπισμού:
Πρώτα θα πρέπει να αφαιρέσετε τη βίδα κολοβωμάτων μαζί
με τη βίδα εντοπισμού κάψουλας, να τα τοποθετήσετε σε μια
σακούλα κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκαυστο και να
ακολουθήσετε τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω.
Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται σε
οδοντιατρικές κλινικές και εργαστήρια. Η αποστείρωση
παράγεται με έναν φυσικό παράγοντα, την υγρή θερμότητα,
η οποία προκαλεί μετουσίωση και πήξη των πρωτεϊνών. Τα
αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους:
Το νε ρό ε ί ναι έ να πολύ δραστι κό χημι κό εί δος και
πολλές βι ολογι κέ ς δομές (DNA, RNA, πρωτε ΐ νε ς κλπ.)
παράγονται από αντι δράσε ι ς που απομακρύνουν το
νε ρό. Επομέ νως , οι αντί στροφες αντι δράσει ς θα
μπορούσαν να βλάψουν το κύτταρο λόγω της
παραγωγής τοξ ι κών προϊ όντων. Επι πλέον, οι
δε υτε ροταγε ί ς και
τρι τοταγε ί ς δομές των
πρωτεϊ νών σταθε ροποι ούνται με ε νδομορι ακούς
δε σμούς
υδρογόνου
που
μπορούν
να
αντι κατασταθούν και να δι ασπαστούν με το νε ρό σε
υψηλέ ς θε ρμοκρασί ε ς .
Οι υδρατμοί έ χουν πολύ υψηλότε ρο συντελε στή
με ταφοράς θερμότητας από τον αέρα. Επομέ νως , τα
υγρά υλι κά με ταφέρουν τη θε ρμότητα πολύ ταχύτερα
από τα στε γνά υλι κά λόγω της ε νέ ργει ας που
απε λευθερώνε ται κατά τη συμπύκνωση.
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Το αυτόκαυστο εί ναι η πι ο συχνά χρησι μοποι ούμενη
συσκε υή γι α θε ρμοκρασί ες άνω των 100 °C. Γι α την
αφαί ρε ση των οργανι σμών που σχηματί ζ ουν σπόρι α
χρησι μοποι εί ται θε ρμοκρασί α 121 °C (ατμόσφαι ρα
υπε ρπί ε σης ) με χρόνο έ κθε σης άνω των 15 λε πτών
σύμφωνα με τι ς συστάσει ς του κατασκευαστή του
αυτόκαυστου

Πί ε ση
[atm]

Θε ρμοκρασί α
[°C]
Πλήρης
ε κτόνωση
του αέ ρα

Εκτόνωση
των 2/3 του
αέ ρα

Εκτόνωση
του 1/2 του
αέ ρα

Χωρί ς
ε κτόνωση
του αέ ρα

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

Επί δραση της μη πλήρους ε κτόνωσης του αέ ρα στη
θε ρμοκρασί α του αυτόκαυστου
Πλεονεκτήματα






Ταχεί α θέ ρμανση και δι ε ί σδυση
Απομάκρυνση βακτηρί ων και σπορί ων σε σύντομο χρονι κό
δι άστημα
Χωρί ς τοξ ι κά κατάλοι πα
Χαμηλή φθορά του εκτεθε ι μέ νου υλι κού
Οι κονομι κό
Μει ονεκτήματα




Δε ν ε πι τρέ πε ι την αποστεί ρωση δι αλυμάτων που
σχηματί ζ ουν γαλακτώματα με το νερό
Εί ναι δι αβρωτι κό γι α ορι σμέ να μεταλλι κά όργανα


Μέθοδος αποστεί ρωσης γι α τους συγκρατητήρες Peek
και Νάι λον:

Τα αρσενι κά μέ ρη (συγκρατητήρε ς ) μπορούν να
αποστε ι ρωθούν/απολυμανθούν
με
υγρό
χημι κό
αποστε ι ρωτι κό παράγοντα. Γι α να ε ξ ασφαλι στε ί η
αποστε ί ρωση/απολύμανση των αρσε νι κών με ρών του Peek
και του Νάι λον (εξ αλε ί φονται όλοι οι μι κροοργανι σμοί ,
17/9/2018
IU/PS_D Ενημ.: 03

3

συμπερι λαμβανομέ νων των σπορί ων των βακτηρί ων
Clostridium sporogenes και Bacillus subtilis), θα πρέπε ι να
ε μβαπτι στούν στο υγρό αποστε ι ρωτι κό παράγοντα γι α
τουλάχι στον 3 ώρε ς σε θε ρμοκρασί α πε ρι βάλλοντος .

ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΧΡΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΪ ΟΝΤΟΣ



Υπάρχε ι κί νδυνος αναρρόφησης ή κατάποσης των
προϊ όντων όταν χρησι μοποι ούνται ε νδοστοματι κά,
οπότε θα πρέ πε ι να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα
γι α να αποφευχθε ί αυτό το ε νδε χόμε νο.



Υπάρχε ι πι θανότητα χαλάρωσης των εξ αρτημάτων,
ε πομένως εί ναι απαραί τητη η συντήρηση και η
παρακολούθηση των ελέ γχων που προτεί νει
ο
γι ατρός /οδοντί ατρος .



Ενδέχε ται να παρουσι αστούν κί νδυνοι λόγω αλλε ργί ας
στα υλι κά, η οποί α μπορεί να εκδηλωθε ί μετά τη χρήση
του προϊ όντος , οπότε θα πρέ πε ι να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα που μπορε ί να ε ί ναι η άμε ση αφαί ρε ση
του προϊ όντος από τον ασθε νή.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΑΙ ΔΙ ΑΝΟΜΗ

Όλα τα προϊ όντα της σε ι ράς DuaLock® κατασκε υάζ ονται
από την EM EXACT, S.A. και δι ανέ μονται αποκλει στι κά από
την Futuracam Soluciones Dentales S.L.



ΠΡΟΕΙ ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ
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Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την EM EXACT, S.A.,
προορίζονται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες
υγείας (οδοντοτεχνίτες, γιατροί και οδοντίατροι). Η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα των προϊόντων της σειράς
DuaLock®, είτε πρόκειται για βίδες κολοβωμάτων είτε για
άλλα χειρουργικά και προσθετικά οδοντιατρικά εξαρτήματα,
είναι εγγυημένες μόνο όταν η χρήση τους περιορίζεται σε
κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες.



Συνι στάται οι ε ι δι κε υμέ νοι ε παγγελματί ες υγεί ας
(οδοντοτε χνί τες , γι ατροί και οδοντί ατροι ) να
ε λέ γχουν τακτι κά, κάθε 6 μήνε ς , γι α ενδεχόμενε ς
αλλαγέ ς στη λει τουργί α του προϊ όντος .



Τα προϊ όντα που κατασκευάζ ονται από την EM EXACT,
S.A. προορί ζ ονται γι α μί α μόνο χρήση πρι ν από την
ημε ρομηνί α λήξ ης , όπως αναφέρε ται στην ε τι κέ τα του
προϊ όντος . Σε περί πτωση αφαί ρε σης του προϊ όντος από
έ ναν ασθε νή, πρέ πε ι να αποσυρθε ί , δι ότι ε νδέ χε ται να
έ χε ι έ ρθε ι σε ε παφή με βι ολογι κά υλι κά του ασθενούς
(αί μα, ι στοί κλπ.) και τα τυχόν υπολε ί μματα θα
μπορούσαν να πε ράσουν σε άλλον ασθενή σε περί πτωση
ε παναχρησι μοποί ησης χωρί ς κατάλληλο καθαρι σμό και
απολύμανση.



Η συνι στώμε νη ροπή σύσφι ξ ης γι α τους πυλώνες με
σπε ί ρωμα εί ναι 30 N.cm. Γι α τα ε μφυτε ύματα με ροπή
τοποθέ τησης μι κρότε ρη από 30 N.cm, η σύσφι ξ η των
πυλώνων με σπε ί ρωμα πρέπε ι να γί νε ται χε ι ροκί νητα.
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ΕΓΧΕΙ ΡΙ ΔΙ Ο ΥΛΙ ΚΩΝ



Παρακάτω παρατί θε ται ένας πί νακας με τα υλι κά που
χρησι μοποι ούνται γι α τη σύνθε ση των δι αφόρων κι τ
DuaLock®:
Ει κόνα 3D

Περι γραφή

Υλι κό

Συμβατά κολοβώματα Συστήματα
εμφυτευμάτων

Τι τάνι ο βαθμού
5

Καπάκι DuaLock®

Τι τάνι ο βαθμού
5

Αποστάτης DuaLock®

Άσπρη σι λι κόνη

Βίδα εντοπισμού DuaLock®

Πολυακετάλη

Κουμπι ά συγκράτησης Peek

Κουμπι ά συγκράτησης Νάι λον

ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



Polynil (νάι λον)

Παρακάτω ακολουθε ί έ νας πί νακας με τι ς δυνάμε ι ς
συγκράτησης των κουμπι ών που πε ρι λαμβάνουν τα
δι άφορα κι τ DuaLock®:
Περι γραφή
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Πολυαι θέρα
Κετόνη (PEEK)

Δύναμη συγκράτησης

Υλι κό

Z Black

1-1,5 lbs.

Peek

Z Red

2,5-3 lbs.

Peek

Z White

4,5-5 lbs.

Peek

N Black

2 lbs.

Νάι λον

N Red Ang.

1-1,5 lbs.

Νάι λον

N Blue

1,5 lbs.

Νάι λον

N Pink

3 lbs.

Νάι λον

N White

5 lbs.

Νάι λον

N Orange Ang.

3 lbs.

Νάι λον

N Green Ang.

4 lbs.

Νάι λον

P Black

0,8-1 lbs.

Peek

P Red

1,6-1,8 lbs.

Peek

P Blue

2,6-2,8 lbs.

Peek

P White

4,4-4,8 lbs.

Peek
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