ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙ Α ΟΡΘΟΔΟΝΤΙ ΚΕΣ ΒΙ ΔΕΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ FAT SCREW
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

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ
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Όλα τα προϊ όντα που κατασκε υάζ ονται από την Em
Exact, S.A., πρέ πε ι να αποθηκεύονται σε θερμοκρασί α
με ταξ ύ 15-25 ºC και σε υγρασί α με ταξ 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 μι κροβι δών FAT έχε ι σχεδι αστεί γι α να
παρέ χε ι ένα σταθε ρό σημε ί ο αγκύρωσης στη
στοματι κή κοι λότητα γι α ορθοδοντι κή θεραπεί α.



Οι μι κροβί δε ς FAT ε ί ναι κατασκε υασμένε ς από
τι τάνι ο βαθμού V. Το σύστημα μι κροβι δών FAT έχει
σχε δι αστε ί γι α να εφαρμόζ εται με τι ς δι άφορες
ορθοδοντι κέ ς λύσει ς και ε ί ναι αρκετά ευέ λι κτο
ώστε να ι κανοποι ε ί τι ς δι άφορες κλι νι κές
πε ρι πτώσει ς .
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ΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ



Το σύστημα αγκύρωσης Fat Screw χρησι μοποι εί ται γι α
την παροχή ενός σταθε ρού σημε ί ου αγκύρωσης γι α την
στε ρέ ωση ορθοδοντι κών συσκε υών που δι ε υκολύνουν
την ορθοδοντι κή κί νηση των δοντι ών.



Χρησι μοποι εί ται προσωρι νά και μπορεί να αφαι ρε θε ί
με τά την ολοκλήρωση της ορθοδοντι κής θεραπεί ας .



Οι βί δε ς χρησι μοποι ούνται μόνο μί α φορά.



Χρησι μοποι εί ται σε ασθενε ί ς άνωτων 12 ε τών.



Υλι κό:
Κράμα τι τανί ου (βαθμός V).

ΑΝΤΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ

ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙ ΡΩΣΗ



Δε ν πρέ πε ι να χρησι μοποι ε ί ται σε πε ρι πτώσε ι ς
ε νε ργής ή πι θανής λοί μωξ ης ή σε ασθενε ί ς που έ χουν
ήδη ευαι σθησί α στο τι τάνι ο.



Δε ν πρέ πε ι να χρησι μοποι ε ί ται σε ασθε νε ί ς με
παθήσε ι ς που θα μπορούσαν να κάνουν τον ασθε νή να
αγνοήσει τους πε ρι ορι σμούς των μι κροβι δών άκαμπτης
στε ρέ ωσης .



Τα ε ξ αρτήματα του συστήματος FAT SCREW
(χε ι ρουργι κά
ε ργαλε ί α)
μπορούν
να
ξ αναχρησι μοποι ηθούν μετά τον καθαρι σμό και την
αποστε ί ρωση.



Πρόπλυση:
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Αποσυναρμολογήστε τη συσκε υή όπου ε ί ναι
δυνατόν.
Αφαι ρέ στε τη γε νι κή βρωμι ά με χαρτοπετσέτε ς
και δι άλυμα καθαρι στι κού.
Βυθί στε τη συσκευή σε δι άλυμα καθαρι στι κού
γι α τη δι άρκει α που συνι στάται από τον
κατασκευαστή του προϊ όντος καθαρι σμού.
Χρησι μοποι ήστε κατάλληλε ς βούρτσε ς (ποτέ
με ταλλι κέ ς βούρτσε ς ή σύρματα καθαρι σμού)
γι α τον σχολαστι κό καθαρι σμό της συσκευής .
Ξε πλύνε τε κάτω από τρε χούμενο νε ρό μέ χρι να
αφαι ρε θούν όλα τα ί χνη του δι αλύματος
καθαρι σμού.
Ελέ γξ τε γι α τυχόν υπολε ί μματα ρύπων και
ε παναλάβε τε τα παραπάνω βήματα εάν ε ί ναι
απαραί τητο.
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Πλύσι μο






Οι βί δες του συστήματος Fat Screw προορί ζ ονται
μόνο γι α μί α χρήση και δε ν εί ναι αποστε ι ρωμέ νε ς ,
ε πομένως συνι στάται να ακολουθήσετε τη μέ θοδο
αποστε ί ρωσης με υγρή θε ρμότητα (αυτόκαυστο).
Πρώτα θα πρέ πει να αφαι ρέ σετε το προϊ όν από τη
συσκε υασί α και να το τοποθε τήσετε σε μι α σακούλα
κατάλληλη γι α αποστεί ρωση σε αυτόκαυστο και να
ακολουθήσετε τη μέθοδο που πε ρι γράφεται
παρακάτω.



Αποστε ί ρωση των εξ αρτημάτων, εργαλε ί ων και βι δών
του συστήματος Fat Screw:
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Βυθί στε πλήρως τη συσκε υή σε δι άλυμα
καθαρι στι κού και ε νεργοποι ήστε το λουτρό
υπε ρήχων στη συγκέντρωση και τη θε ρμοκρασί α που
καθορί ζ ε ται στι ς οδηγί ες του κατασκε υαστή του
προϊ όντος καθαρι σμού.
Ακολουθήστε τι ς ί δι ες οδηγί ες όπως στι ς
δι ατάξ ει ς 4 και 6 της πρόπλυσης .

Τοποθε τήστε τη συσκε υή σε έ να κατάλληλο φάκε λο
αποστε ί ρωσης .
Γι α το χε ι ρι σμό της συσκευής χρησι μοποι ήστε
λαβί δε ς ή αποστε ι ρωμένα γάντι α, γι α να
αποφύγε τε τη μόλυνση και κάθε άλλη ανε πι θύμητη
ε πί δραση στην ε πι φάνε ι α της συσκε υής .
Αποστε ι ρώστε τη συσκευή σε αυτόκαυστο με την
πι στοποί ηση ISO 17665.
Το αυτόκαυστο ε ί ναι η πι ο συχνά
χρησι μοποι ούμενη συσκευή γι α θε ρμοκρασί ε ς άνω
των 100°C. Γι α την αφαί ρεση των οργανι σμών που
σχηματί ζ ουν σπόρι α χρησι μοποι ε ί ται
θε ρμοκρασί α 121°C (ατμόσφαι ρα υπερπί εσης ) με
χρόνο έ κθε σης άνωτων 15 λε πτών σύμφωνα με τι ς
συστάσει ς του κατασκε υαστή του αυτόκαυστου.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ ΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙ Α ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με την οστι κή πυκνότητα των ασθενών μας , μπορεί τε να
ακολουθήσετε δύο πρωτόκολλα:
1. Ει σαγωγή βι δών χωρί ς τη χρήση του τρυπανι ού,
ε νδεί κνυται γι α με σαί α/χαμηλή οστι κή πυκνότητα:







Επι λέξ τε τη μι κροβί δα και το άκρο ε ι σαγωγής
Εφαρμόστε έ να τοπι κό αναι σθητι κό στο σημε ί ο του
μοσχε ύματος .
Τοποθε τήστε
την
ε πι λε γμέ νη
μι κροβί δα
στο
αντί στοι χο άκρο ει σαγωγής .
Τοποθε τήστε τη μι κροβί δα ε υθε ί α πάνω στον
βλε ννογόνο και , στη συνέ χε ι α, στρέψτε τη λαβή
πι έ ζ οντας την έτσι ώστε η άκρη της βί δας να μπορεί να
τρυπήσε ι στην ε πι φάνε ι α του φλοι ώδους οστού. (Κατά
την ε ι σαγωγή της μι κροβί δας , στρί ψτε αργά γι α να
αποφύγε τε το κούνημα του άξ ονα του κι νητήρα)
Σταματήστε την ε ι σαγωγή όταν το κάτω άκρο της
κε φαλής της μι κροβί δας αγγί ξ ε ι τον βλεννογόνο, και
στη συνέ χει α αφαι ρέστε το άκρο ε ι σαγωγής της
μι κροβί δας .

2. Ει σαγωγή της βί δας μετά τη χρήση τρυπανι ού, ε νδε ί κνυται
γι α υψηλή ή πολύ χαμηλή οστι κή πυκνότητα:
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Επι λέξ τε τη μι κροβί δα και το άκρο ε ι σαγωγής
Εφαρμόστε έ να τοπι κό αναι σθητι κό στο σημε ί ο του
μοσχε ύματος .
Συνδέ στε το άκρο φρε ζ αρί σματος στο ε ργαλε ί ο χει ρός
και ξ εκι νήστε το φρε ζ άρι σμα. (1300 στροφές ανά λε πτό
ή λι γότερο. Η πε ρι οχή του φρε ζ αρί σματος πρέ πει να
κρυώσε ι με φυσι ολογι κό αλατούχο δι άλυμα)
Τοποθε τήστε
την
ε πι λε γμέ νη
μι κροβί δα
στο
αντί στοι χο άκρο ει σαγωγής .
Πε ρι στρέ ψτε τη λαβή, ρυθμί ζ οντας την οπή στο
φλοι ώδες οστό. (Κατά την ε ι σαγωγή της μι κροβί δας ,
στρί ψτε αργά γι α να αποφύγετε το κούνημα του άξ ονα
του κι νητήρα)
Σταματήστε την ε ι σαγωγή όταν το κάτω άκρο της
κε φαλής της μι κροβί δας αγγί ξ ε ι τον βλεννογόνο, και
στη συνέ χει α αφαι ρέστε το άκρο ε ι σαγωγής της
μι κροβί δας .
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3. Αφαί ρε ση της βί δας
Σε πε ρι πτώσε ι ς όπου απαι τεί ται η αφαί ρε ση της
μι κροβί δας , με τά από κανονι κή χε ι ρουργι κή έ κθε ση, η
μι κροβί δα μπορεί να αφαι ρε θεί με τη χρήση ενός άκρου
ε ι σαγωγής και άλλων ε ργαλε ί ων. Με βάση την απόφαση
του χει ρουργού, ε άν απαι τεί ται η αφαί ρεση της
μι κροβί δας , τότε θα πρέ πε ι να αφαι ρε θε ί , να
καταγραφε ί
και
να
απορρι φθε ί .
Μην
ε παναχρησι μοποι ε ί τε . Το χε ι ρουργι κό σημε ί ο έ χει
πλέ ον ραφτε ί .
4. Συνι στώμε νη χρήση




ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΧΡΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΪ ΟΝΤΟΣ
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Άνωγνάθος









Κατώτε ρο χεί λος με απι οει δέ ς στόμι ο
Οπί σθι α με σοδόντι α δι αστήματα
Κοπτι κά με σοδόντι α δι αστήματα
Ζυγωματι κό κατώτερο άκρο
Φατνι ακό οστό του οπί σθι ου υπερώι ου
Κονδύλι ο της γνάθου
Πε ρι οχή πρόσθι ας πτυχής
Μέ ση υπε ρώι α ραφή








Φατνι ακό οστό
Οπί σθι α με σοδόντι α δι αστήματα
Κοπτι κά με σοδόντι α δι αστήματα
Οπί σθι α γομφι κή πε ρι οχή
Σώμα
Παρασύμφυση

Κάτωγνάθος



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



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



Σε πολλέ ς πε ρι πτώσε ι ς , τα ανε πι θύμητα αποτελέ σματα
μπορεί να σχετί ζ ονται με κάποι α κλι νι κή αι τί α και
όχι με τη μι κροβί δα.
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Η οστε οπόρωση, η με ι ωμέ νη ε παναγγεί ωση και ο
ανε παρκής
οστι κός
σχηματι σμός
μπορούν
να
προκαλέ σουν χαλάρωση, κάμψη, ρωγμέ ς και θραύση αυτής
της συσκε υής ή πρόωρη απώλε ι α της στε ρέωσης στο οστό,
οδηγώντας σε ανε παρκή σύνδε ση.



Η ακατάλληλη χρήση μπορε ί να οδηγήσε ι στην αποτυχί α
της δι αδι κασί ας .



Ενδέχε ται να παρουσι αστούν κί νδυνοι λόγω αλλεργί ας
στα υλι κά, η οποί α μπορεί να ε κδηλωθεί με τά τη χρήση
του προϊ όντος , οπότε θα πρέ πει να ληφθούν τα
κατάλληλα μέ τρα που μπορε ί να ε ί ναι η άμεση αφαί ρε ση
του προϊ όντος από τον ασθε νή.



Οι ε πε μβάσει ς πρέ πει να ε κτε λούνται από έμπει ρο
ορθοδοντι κό, πε ρι οδοντολόγο ή γναθοπροσωπι κό
χε ι ρουργό.



Ο χε ι ρουργός ή ο ορθοδοντι κός πρέ πε ι να ε πι λέ ξ ε ι
προσεκτι κά το μέ γεθος της μι κροβί δας και να λάβε ι
υπόψη του την ποι ότητα των οστών, τον τύπο των οστών,
τα λε ι τουργι κά φορτί α που ασκούνται στα οστά και τη
με τεγχει ρητι κή συμμόρφωση του ασθενούς .



Ο οδοντί ατρος πρέ πε ι να ε νημε ρώσε ι τον ασθε νή γι α
τους κι νδύνους που ε νέχει η χρήση της βί δας .



Γι α την πώληση και την αποτε λε σματι κή χρήση του
συστήματος μι κροβι δών FAT SCREW, ο χε ι ρουργός ή ο
ορθοδοντι κός πρέ πε ι να έ χε ι ε ι δι κή ε κπαί δευση,
ε μπε ι ρί α και πλήρη εξ οι κε ί ωση με τη χρήση τε χνι κών
άκαμπτης στερέ ωσης .



Ο χει ρουργός ή ο ορθοδοντι κός πρέ πε ι να κάνε ι μι α
λογι κή κρί ση προκει μένου να αποφασί σει τι ε ί δους
βί δα θα χρησι μοποι ήσε ι γι α μι α συγκεκρι μέ νη
έ νδει ξ η.



Το σύστημα μι κροβι δών FAT SCREW δε ν έχε ι σχε δι αστε ί
γι α να αντέ χει ασυνήθι στα υπερβολι κέ ς λε ι τουργι κέ ς
ε ντάσε ι ς .



Η χρήση μι κροβί δας με μι κρότε ρο μέ γε θος σε πε ρι οχέ ς
υψηλής λει τουργι κής πί ε σης μπορεί να οδηγήσει σε
θραύση και αποτυχί α του ε μφυτε ύματος .
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Ελέ γξ τε κάθε συσκε υή γι α να βε βαι ωθε ί τε ότι δε ν έχε ι
λυγί σε ι ή υποστε ί ζ ημι ά.



Πρι ν από τη χρήση, ε λέγξ τε ότι οι προδι αγραφές του
προϊ όντος αντι στοι χούν σε αυτέ ς που αναγράφονται
στην ε τι κέ τα.



Η ανολοκλήρωτη στε ρέωση του προϊ όντος μπορεί να
προκαλέ σε ι βλάβη ή θραύση του προϊ όντος και ο
ασθενής μπορε ί να έχε ι την αί σθηση ξ έ νου σώματος .



Να ακολουθεί τε πάντα τι ς κατάλληλε ς προφυλάξ ει ς
ασφαλε ί ας .



Κατά την τοποθέτηση της μι κροβί δας , η αξ ονι κή πί ε ση
του άκρου ει σαγωγής στην κε φαλή της μι κροβί δας
πρέ πε ι να ασκε ί ται σωστά γι α να δι ασφαλι στε ί ότι η
λε πί δα ε ι σάγε ται πλήρως στην κε φαλή της μι κροβί δας .
Αυτό έ χει ως αποτέ λε σμα τη σωστή αξ ονι κή
ε υθυγράμμι ση και την πλήρη ε παφή με ταξ ύ του άκρου
ε ι σαγωγής και της μι κροβί δας , με ι ώνοντας στο
ε λάχι στο τον κί νδυνο στρογγυλοποί ησης .
Δι αφορετι κά, υπάρχει αυξ ημέ νος κί νδυνος μηχανι κής
βλάβης της μι κροβί δας ή του άκρου ε ι σαγωγής .



Κατά την τοποθέ τηση της βί δας , θα πρέ πε ι
προσέχε τε να μην σφί ξ ετε πολύ τη βί δα.



Απαι τε ί ται δοκι μαστι κό φρε ζ άρι σμα ε άν η οστι κή
πυκνότητα του ασθενούς εί ναι πολύ υψηλή ή πολύ παχι ά.



Αφού χρησι μοποι ηθεί , μην ξ αναχρησι μοποι ήσετε ποτέ
αυτή τη συσκε υή.



Η ε υθύνη γι α τη σωστή ε πι λογή του ασθε νούς , την
ε παρκή ε κπαί δε υση, την εμπε ι ρί α και την τοποθέ τηση
της μι κροβί δας , καθώς και γι α την απόφαση να
παραμε ί νε ι ή να αφαι ρεθεί η μι κροβί δα με τά την
ε πέ μβαση, ανήκε ι στον χει ρουργό ή στον ορθοδοντι κό.



Ο οδοντί ατρος θα πρέ πει να αφαι ρέσε ι τη βί δα όταν
ολοκληρωθεί η θε ραπε ί α.

να
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