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ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΙ Α ΑΥΤΟΔΙ ΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙ ΔΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

Δι αβάστε  προσεκτι κά τι ς  ακόλουθες  οδηγί ες  γι α να βεβαι ωθεί τε  γι α την ασφαλή και  σωστή χρήση του 

προϊ όντος .   

 

Σύμφωνα με  την  οδηγί α 93/42/ΕΟΚ και  τη μεταγενέστερη τροποποί ησή της  με  την  οδηγί α 2007/47/ΕΟΚ, 

παρέχονται  οι  απαραί τητες  πληροφορί ες  γι α την  αποτελεσματι κή και  ασφαλή χρήση των  προϊ όντων 

emexact®. 

 

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ  Το σύστημα βι δών  οστι κής  στερέωσης  που 

κατασκευάζονται  από την  emexact® έχει  σχεδι αστεί  

γι α τη στερέωση μονοφλοι ωδών  οστι κών  μοσχευμάτων. 

Εί ναι  γι α γενι κή χρήση και  ο σχεδι ασμός  τους  

επι τρέπε ι  την  εύκολη και  ασφαλή στερέωση στο γύρω 

οστό.  

 Τα προϊ όντα της  emexact®, προορί ζ ονται  γι α χρήση 

από εξ ε ι δι κευμένους  επαγγελματί ες  υγεί ας  

(γι ατροί  και  οδοντί ατροι ). Η ασφάλει α και  η 

αποτελεσματι κότητα των προϊ όντων  της  emexact® 

εί ναι  εγγυημένες  μόνο όταν  η χρήση τους  

περι ορί ζ εται  σε  κατάλληλα εκπαι δευμένους  

επαγγελματί ες . 

 Οι  βί δες  κατασκευάζ ονται  από ανοξ εί δωτο ατσάλι  

ει δι κά γι α ι ατρι κές  χρήσει ς , σύμφωνα με  το πρότυπο 

ISO 5832-1: Εμφυτεύματα γι α χει ρουργι κές  επεμβάσει ς  

- Μεταλλι κά υλι κά, που αποφεύγουν  εκ φύσεως  την  

οστεοενσωμάτωση και  επι τρέπουν  την  εξαγωγή τους  

μόλι ς  ολοκληρωθεί  το στάδι ο της  οστι κής  στερέωσης . 

 Τα συστήματα στερέωσης  προορί ζ ονται  γι α μί α μόνο 

χρήση, σε  αντί θεση με  τα βοηθητι κά εργαλεί α που 

εί ναι  απαραί τητα γι α την  τοποθέτησή τους , τα οποί α 

προορί ζ ονται  γι α πολλαπλές  χρήσει ς .   

 Οι  βί δες  στερέωσης  αποθηκεύονται  εύκολα στο δοχεί ο 

που παρέχεται . Πρέπε ι  να αφαι ρούνται  και  να 

τοποθετούνται  προσεκτι κά με  τα κατάλληλα εργαλεί α.   
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟΣ 

 

 

 Όλα τα προϊ όντα που κατασκευάζονται  από την  

emexact®, πρέπει  να αποθηκεύονται  σε  θερμοκρασί α 

μεταξύ 15-25 ºC και  σε  υγρασί α μεταξύ 50-60%. Τα 

προϊ όντα θα πρέπε ι  να προστατεύονται  από το άμεσο 

ηλι ακό φως  και  κάθε  τεχνητή υπερι ώδη ακτι νοβολί α 

και  να προστατεύονται  από όξ ι νες  ουσί ες  και  βάσει ς . 

Το προϊ όν εί ναι  απόλυτα συσκευασμένο και  

θερμοσυγκολλημένο. Ένα τυχόν  ελάττωμα του 

ενδέχεται  να έχει  ως  αποτέλεσμα την  απώλει α των  

ι δι οτήτων  απολύμανσης  και  αποστεί ρωσης , επομένως  

συνι στάται  να μην  χρησι μοποι ηθεί . 

 Σε  καμί α περί πτωση δεν πρέπε ι  να αφαι ρεί ται  το 

υλι κό από την  αρχι κή συσκευασί α και  να το 

μεταχει ρί ζ εστε  εάν  δεν  το χρει άζ εστε . 

 Τα προϊ όντα της  emexact®, δεν  εί ναι  αποστει ρωμένα, 

επομένως  συνι στάται  η αποστεί ρωση τους  πρι ν  από τη 

χρήση, ακολουθώντας  τι ς  μεθόδους  που αναφέρονται  

στην  αντί στοι χη ενότητα. 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ  

 

 Η χρήση των  προϊ όντων  αντενδεί κνυται  σε  ασθενεί ς  με  

παθήσει ς  που αποκλεί ουν  τη χρήση χει ρουργι κής  

επέμβασης  γι α την τοποθέτηση οδοντι κών 

εμφυτευμάτων. 

 Υπάρχουσες  ή πι θανές  λοι μώξ ει ς  στο σημεί ο του 

μοσχεύματος  ή κοντά σε  αυτό.   

 Γνωστές  αλλεργί ες  ή/και  υπερευαι σθησί α στα υλι κά 

που χρησι μοποι ούνται .   

 Ανεπαρκής  ή ελαττωματι κή οστι κή ουσί α που δεν  

επι τρέπε ι  την ασφαλή αγκύρωση του μοσχεύματος  

 Ασθενεί ς  με  περι ορι σμένη ι κανότητα ή/και  προθυμί α 

συνεργασί ας  κατά τη δι άρκει α της  θεραπευτι κής  

φάσης .   

 Η θεραπεί α δεν  συνι στάται  σε  ομάδες  κι νδύνου  

 

 

 

ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ  

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪ ΟΝΤΟΣ 

 

 Υπάρχει  κί νδυνος  αναρρόφησης  ή κατάποσης  των 

προϊ όντων  όταν  χρησι μοποι ούνται  ενδοστοματι κά, 

οπότε  θα πρέπε ι  να λαμβάνονται  τα κατάλληλα μέτρα 

γι α να αποφευχθεί  αυτό το ενδεχόμενο. 

 Στι ς  περι σσότερες  περι πτώσει ς  οι  πι θανές  επι πλοκές  

οφεί λονται  σε  κλι νι κούς  λόγους  και  όχι  στο 

συγκεκρι μένο προϊ όν. Οι  επι πλοκές  αυτές  

περι λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:  

Χαλάρωση των βιδών λόγω ανεπαρκούς στερέωσης, 

υπερευαισθησία ή αλλεργικές αντιδράσεις στο μέταλλο, νέκρωση 

των οστών, οστεοπόρωση, ανεπαρκής επαναγγείωση, οστική 

απορρόφηση και ανεπαρκής οστικός σχηματισμός που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν πρόωρη χαλάρωση του μοσχεύματος, 

ερεθισμοί των μαλακών ιστών και/ή νευρικές αλλοιώσεις λόγω 

χειρουργικού τραύματος, πρώιμη και όψιμη επιφανειακή και 

βαθιά λοίμωξη, αυξημένη αντίδραση του ινώδους ιστού γύρω από 

το χειρουργικό πεδίο, καθώς και επιπλοκές κατά την αφαίρεση 

των βιδών λόγω ανεπαρκούς προετοιμασίας της βάσης του 
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μοσχεύματος. 

 

 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΠΟΣΤΕΙ ΡΩΣΗΣ  

 
 Τα προϊ όντα της  emexact® δεν  εί ναι  αποστει ρωμένα, 

επομένως  συνι στάται  η μέθοδος  αποστεί ρωσης  με  υγρή 

θερμότητα (αυτόκαυστο). Πρώτα θα πρέπε ι  να 

αφαι ρέσετε  το προϊ όν  από τη συσκευασί α και  να το 

τοποθετήσετε  σε  μι α σακούλα κατάλληλη γι α 

αποστεί ρωση σε  αυτόκαυστο και  να ακολουθήσετε  τη 

μέθοδο που περι γράφεται  παρακάτω. 

 

 Εί ναι  η πι ο συνηθι σμένη μέθοδος  που 

χρησι μοποι εί ται  σε  οδοντι ατρι κές  κλι νι κές  και  

εργαστήρι α. Η αποστεί ρωση παράγεται  με  έναν  φυσι κό 

παράγοντα, την  υγρή θερμότητα, η οποί α προκαλεί  

μετουσί ωση και  πήξη των πρωτεϊ νών. Τα αποτελέσματα 

αυτά οφεί λονται  κυρί ως  σε  δύο λόγους :  

 

 Οι  υδρατμοί  έχουν  πολύ υψηλότερο συντελεστή 

μεταφοράς  θερμότητας  από τον  αέρα. Επομένως , τα υγρά 

υλι κά μεταφέρουν τη θερμότητα πολύ ταχύτερα από τα 

στεγνά υλι κά λόγω της  ενέργει ας  που 

απελευθερώνεται  κατά τη συμπύκνωση.  

 

Πί εση 

[atm]  

Θερμοκρασί α 

[°C]  

Πλήρης  

εκτόνωση 

του αέρα  

Εκτόνωση 

των  2/3 του 

αέρα  

Εκτόνωση 

του 1/2 του 

αέρα  

Χωρί ς  

εκτόνωση 

του αέρα  

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  εκτόνωσης  του αέρα στη 

θερμοκρασί α του αυτόκαυστου 

 Το αυτόκαυστο εί ναι  η πι ο συχνά χρησι μοποι ούμενη 

συσκευή γι α θερμοκρασί ες  άνω των  100°C. Γι α την 

αφαί ρεση των  οργανι σμών  που σχηματί ζ ουν  σπόρι α 

χρησι μοποι εί ται  θερμοκρασί α 121°C (ατμόσφαι ρα 

υπερπί εσης ) με  χρόνο έκθεσης  άνω των  15 λεπτών 

σύμφωνα με  τι ς  συστάσει ς  του κατασκευαστή του 

αυτόκαυστου. 
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Πλεονεκτήματα  

 Ταχεί α θέρμανση 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 εκτεθει μένου υλι κού  

 Οι κονομι κό  

 

Μει ονεκτήματα  

 Δεν  επι τρέπε ι  την  αποστεί ρωση δι αλυμάτων  που 

σχηματί ζ ουν  γαλακτώματα με  το νερό  

 Εί ναι  δι αβρωτι κό γι α ορι σμένα μεταλλι κά όργανα  
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ  ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΕΙ ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ 

 

 

 Τα προϊ όντα της  emexact®, προορί ζ ονται  γι α χρήση από 

εξ ε ι δι κευμένους  επαγγελματί ες  υγεί ας  (γι ατροί  και  

οδοντί ατροι ). Η ασφάλει α και  η αποτελεσματι κότητα 

των  προϊ όντων  της  emexact®, εί τε  πρόκει ται  γι α βί δες  

κολοβωμάτων  εί τε  γι α άλλα χει ρουργι κά και  

προσθετι κά οδοντι ατρι κά εξαρτήματα, εί ναι  

εγγυημένες  μόνο όταν  η χρήση τους  περι ορί ζ εται  σε  

κατάλληλα εκπαι δευμένους  επαγγελματί ες . 

 Συνι στάται  οι  ει δι κευμένοι  επαγγελματί ες  υγεί ας  

(γι ατροί  και  οδοντί ατροι ) να ελέγχουν  τακτι κά, κάθε  6 

μήνες , γι α ενδεχόμενες  αλλαγές  στη λει τουργί α του 

προϊ όντος . 

 Τα προϊ όντα της  emexact® προορί ζ ονται  γι α μί α μόνο 

χρήση πρι ν  από την ημερομηνί α λήξης , όπως  

αναφέρεται  στην  ετι κέτα του προϊ όντος . Σε  περί πτωση 

αφαί ρεσης  του προϊ όντος  από έναν  ασθενή, πρέπε ι  να 

αποσυρθεί , δι ότι  ενδέχεται  να έχει  έρθει  σε  επαφή με  

βι ολογι κά υλι κά του ασθενούς  (αί μα, ι στοί  κλπ.) και  τα 

τυχόν  υπολεί μματα θα μπορούσαν  να περάσουν  σε  άλλον 

ασθενή σε  περί πτωση επαναχρησι μοποί ησης  χωρί ς  

κατάλληλο καθαρι σμό και  απολύμανση. 

 Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος  έχουν  σχεδι αστεί  

και  κατασκευαστεί  γι α συγκεκρι μένο σκοπό και , 

επομένως , εί ναι  απόλυτα προσαρμοσμένα μεταξύ τους . 

Κανένα εξάρτημα δεν  πρέπε ι  να τροποποι εί ται  από τον 

χρήστη ή να αντι καθί σταται  με  εργαλεί ο ή προϊ όν 

άλλου κατασκευαστή, ακόμη και  αν  εί ναι  παρόμοι ο σε  

μέγεθος  ή σχήμα με  το αρχι κό προϊ όν  ή ακρι βώς  το ί δι ο 

με  το αρχι κό προϊ όν.  
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 Η χρήση υλι κών  άλλων  κατασκευαστών, οι  τυχόν  δομι κές  

αλλαγές  λόγω της  χρήσης  ξ ένων  προϊ όντων ή της  

μόλυνσης  των  υλι κών, ακόμη και  οι  μι κρές  δι αφορές  ή 

ανακρι βεί ς  ρυθμί σει ς  μεταξύ του τρυπανι ού και  της  

βί δας  ή παρόμοι ας  μπορεί  να αποτελέσουν  κι νδύνους  

γι α τον  ασθενή και  τους  χρήστες  ή τρί τους   

 Παρόλο που εί ναι  δυνατόν  να περάσετε  το τρυπάνι  

ταυτόχρονα τόσο στο μονο φλοι ό όσο και  στο οστό όπου 

θα συνδεθεί  το μόσχευμα. Συνι στάται  να περάσετε  το 

τρυπάνι  πρώτα στο μονο φλοι ό εκτός  στόματος  και  στη 

συνέχει α να το προβάλετε  στο οστό υποδοχέα και  να 

περάσετε  το τρυπάνι  στο οστό.  

 Σπει ροει δή τρυπάνι α: συνι στάται  να τρυπάτε  με  

μέγι στο αρι θμό στροφών  1.000 ανά λεπτό γι α να 

αποφύγετε  την  υπερθέρμανση του οστού. Τα σπει ροει δή 

τρυπάνι α μπορούν  να ξαναχρησι μοποι ηθούν  το πολύ 10 

φορές   

 Δεδομένου ότι  η απόλυτη τελι κή σταθερότητα του μόνο 

φλοι ού αποτελεί  κρί σι μο παράγοντα γι α την  επι τυχί α 

της  δι αδι κασί ας  οστι κής  αναγέννησης : 

- γι α την  επι λογή του πλάτους  της  βί δας  θα 

πρέπε ι  να λαμβάνετε  υπόψη το πάχος  του μόνο 

φλοι ού: λεπτό και  μι κρό 1 mm βί δες - παχύ και  

μεγάλο 1,2 mm βί δες . 

- γι α το μήκος , πρέπε ι  να λαμβάνετε  υπόψη το 

πάχος  του μόνο φλοι ού, τα mm που πρόκει ται  να 

αναγεννηθούν  (πλάτος  ή/και  ύψος ) και  το βάθος  

πέδησης  στο οστό υποδοχέα.  

 Το παρεχόμενο κατσαβί δι  πρέπε ι  να χρησι μοποι ε ί ται  

γι α το μέγεθος  του αντί στοι χου συστήματος . 

Βεβαι ωθεί τε  ότι  η σύνδεση μεταξύ του κατσαβι δι ού 

και  της  κεφαλής  της  βί δας  εί ναι  σε  ακρι βή κατακόρυφη 

ευθυγράμμι ση. Δι αφορετι κά, υπάρχει  αυξημένος  

κί νδυνος  ζ ημι άς  στη βί δα και  στην  άκρη του 

κατσαβι δι ού. Παρόλο που η βί δα εί ναι  αυτοδι άτρητη, 

όταν βι δώνετε  τη βί δα, βεβαι ωθεί τε  ότι  υπάρχει  

επαρκής  αξονι κή δύναμη μεταξύ της  άκρης  του 

κατσαβι δι ού και  της  βί δας . Ωστόσο αυτή η αξονι κή 

δύναμη δεν  πρέπε ι  να υπερβαί νει  ένα ορι σμένο όρι ο 

γι α να αποφύγετε  ζ ημι ές  στην  οστι κή δομή  
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Δι άμετρος  βί δας  Αναφορά Συνι στώμενη ροπή 

Ø 1,0 mm Από 11836 έως  11840 Χει ροκί νητα (< 10N cm) 

Ø 1,2 mm Από 12245 έως  12249 Χει ροκί νητα (< 10N cm) 

 

 

 

ΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ ΓΙ Α ΚΛΙ ΝΙ ΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 Βεβαι ωθεί τε  ότι  η προεργασί α της  βάσης  των  βι δών  με  

το σπει ροει δές  τρυπάνι  εί ναι  σωστά προετοι μασμένη. 

 Στην  περί πτωση των  μόνο φλοι ωδών  μοσχευμάτων, το 

βάθος  του φρεζαρί σματος  στο οστό υποδοχέα πρέπε ι  

να εί ναι  ελαφρώς  ανώτερο από το τμήμα του μήκους  της  

βί δας  που πρόκει ται  να ει σαχθεί  σε  αυτό το οστό και  

να προσδώσει  σταθερότητα στο μόνο φλοι ό. 

Δι αφορετι κά, η βί δα μπορεί  να βι δωθεί  πολύ και  η 

κεφαλή της  βί δας  μπορεί  να σπάσει  λόγω δι άτμησης  ή 

να υποστεί  άλλη ζ ημι ά.  

 Χρησι μοποι ήστε  σπει ροει δή τρυπάνι α με  τι ς  σωστές  

δι αστάσει ς   

 Επι λέξ τε  το τρυπάνι  ανάλογα με  τη βί δα που θα 

χρησι μοποι ηθεί .  

 Εάν  έχετε  περάσει  το τρυπάνι  των  0,8 mm αρκετές  

φορές  μέσα από το μόνο φλοι ό, η βί δα του 1 mm δεν  θα 

συγκρατήσει  σωστά το μόσχευμα και  θα πρέπε ι  να 

χρησι μοποι ήσετε  βί δες  των  1,2 mm. (περάστε  το 

τρυπάνι  1 mm μόνο στο οστό υποδοχέα).  

 Η κατεύθυνση της  περι στροφής  κατά την  ει σαγωγή 

πρέπε ι  να αντι στοι χεί  στην  κατεύθυνση της  

δι άτρησης  (ομοαξονι κότητα). Δι αφορετι κά μπορεί  να 

υπάρξει  υπερβολι κή αύξηση της  ροπής  στρέψης , η 

οποί α θα οδηγήσει  σε  φθορά του συστήματος  μετάδοσης  

μεταξύ της  βί δας  και  του κατσαβι δι ού. 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 Η ει σαγωγή της  βί δας  στο οστό υποδοχέα δεν  πρέπει  να 

υπερβαί νει  τα 10 Ncm και  όχι  περι σσότερο από 100 

στροφές  ανά λεπτό. 

 Παρακάτω ακολουθεί  ένας  πί νακας  με  τι ς  

συνι στώμενες  ροπές  στρέψης  που ι σχύουν  γι α τι ς  

αυτοδι άτρητες  βί δες  στερέωσης  οστών  emexact®: 

 


