
1. TOOTE ESITLUS

Kõik ettevõtte Talladium España S.L. tooted tarnitakse mittesteriilsena kuumkinnitatud pakendis, 
mis sisaldab vaid ühte seadet ning tagab, et toodet pole pakendamisest alates käideldud.

2. KIRJELDUS JA KAVANDATUD KASUTUS

TOOTETÜÜBID

1) Kruvid

Kirjeldus: Detail, mis on valmistatud otseühenduseks proteesi kinnitusseadme või restauratsioo-
niga.

Kavandatud kasutus: (1) kinnitusseadmete ja/või proteeside kinnitamine implantaadi 
koopiate/analoogide külge proteesi töömudelil; (2) kinnitusseadmete ja/või proteeside lõplik 
kinnitamine implantaatidele kliinikus pärast steriliseerimist (vt osa „Puhastamine ja steriliseerimi-
ne“).

Etikett: Etiketil on toodud järgmised andmed.
• Mõõdud (m)
• Kogupikkus (l, mm)
• Maksimaalne pöördemoment (N/cm)
• Kruvipea süvendi tüüp

Variandid:
• Dünaamilised kruvid: Kruvi tüüp sobib freesitud konstruktsioonidele, mis nõuavad või ei nõua 
nurka kruvi sisestuskanalis. Et need toimiksid õigesti, tuleb nende keeramiseks kasutada ainult 
„dünaamilist kruvikeerajat“, mis võimaldab kruvida nurga all ja vältida kruvi rikkumist.
• Kruvi või püstkruvi: Kruvi tüüp sobib freesitud konstruktsioonidele, mis ei nõua nurka kruvi 
sisestuskanalis. Nende õigeks keeramiseks tuleb kasutada sobivat kruvikeerajat (kruvipea süvendi 
tüübi järgi), vältides kruvi rikkumist.

Materjal: 5. klassi titaanisulam (Ti 6-Al 4-V) rahvusvaheliste standardite ASTM F136-13 ja ISO 
5832-3 järgi.

2) Tibase®

Kirjeldus: Metallist kinnitus ühendusega, mis on mõeldud ühendamiseks täiendava hambaim-
plantaadiga või selle täiendava analoogiga. Saadaval on erinevaid variante, mis ühilduvat 
erinevate ühendustega (kontrollige ühilduvust kataloogis).

Kavandatud kasutus: Proteeside restauratsiooni toetamine hammaste asendamiseks 
mälumisfunktsiooni taastamise eesmärgil.

Etikett: Etiketil on toodud järgmised andmed:
• määratlus – pöörlev/mittepöörlev
• igeme kõrguse väärtus (G, mm)
• tsementeeritud kõrguse väärtus (HC, mm), ainult 3Tibase® puhul
• ühilduvuskood (Comp. 0000)

Variandid:
• Dünaamiline TiBase®: TiBase® tüüp sobib freesitud konstruktsioonide valmistamiseks, mis 
nõuavad nurka kruvi sisestuskanalis. Võib kasutada ka nurgata kanaliga konstruktsioonides.
• Sirge TiBase®: TiBase® tüüp sobib freesitud konstruktsioonide valmistamiseks, mis nõuavad nurka 
kruvi sisestuskanalis.
• Pöörlev TiBase®:  Sobiv kinnitusseade sildade, kaarte ja mitme konstruktsiooni valmistamiseks.
• Mittepöörlev TiBase®:  Sobiv kinnitusseade individuaalsete konstruktsioonide valmistamiseks.
• 3TiBase®. 9 mm tsementeeritud pinnaga kinnitusseade, mis on spetsiaalselt mõeldud juhtudeks, 
kus on vaja suuremat toetuspinda tugevama ja vastupidavama konstruktsiooni saavutamiseks. 
Saadaval pöörleval kujul (sobiv mitme konstruktsiooni valmistamiseks) ja mittepöörleval kujul 
(sobiv individuaalsete konstruktsioonide valmistamiseks).
• Igeme kõrgus (G): sõltub TiBase® tüübist, on erinevaid variante erinevate igemekõrgustega. 
Suurema igemekõrgusega TiBase® hõlbustab tööd neil juhtudel, kus igemepiirid on eri kõrgustel.  

Materjal: Anodeeritud 5. klassi titaanisulam (Ti 6-Al 4-V) rahvusvaheliste standardite ASTM 
F136-13 ja ISO 5832-3 järgi.

3) Scanbody Extraoral

Kirjeldus: Plastist seade, mis kinnitub ja kohandub täiuslikult mittepöörleva
TiBase®.

Kavandatud kasutus: Kinnitatakse TiBase®  külge, et skaneerides kindlaks teha hambaimplantaa-
di või selle analoogi asetus ja suund.

Etikett: Etiketil on toodud järgmised andmed.

• Tüüp: kood, mis näitab TiBase®  gruppi, millega koos tuleb seadet kasutada. Seadet ennast 
identi�tseerib selle küljel olev lasergraveering.

Materjal: PEEKTM CLASSIX, spetsiaalselt meditsiinialaseks kasutuseks mõeldud bioühilduv 
termoplastne polümeer.

4) Kruvikeeraja

Kirjeldus: Tööriist või abivahend süsteemi TiBase®-kruvi-implantaat/analoog käsitsemiseks ja 
keeramiseks.

Kavandatud kasutus: Süsteemi TiBase®-kruvi-implantaat/analoog kokkupanemine ja/või 
paigaldamine. Mõeldud lühiajaliseks (alla 60 minuti) pidevkasutuseks.

Etikett: Etiketil on toodud järgmised andmed.
• Otsa tüüp
• Kogupikkus

Variandid:
•Dünaamiline kruvikeeraja. Tööriist dünaamiliste kruvide käsitsemiseks ja keeramiseks.
•Kruvikeeraja. Tööriist dünaamiliste kruvide või püstkruvide käsitsemiseks ja keeramiseks.

Materjalid: Roostevaba teras.

3. NÄIDUSTUSED

TiBase® ja kruvi süsteem koosneb kokkupandavatest proteesikomponentidest, mis ühendatakse 
otse luusisese hambaimplantaadiga ja on mõeldud kasutamiseks proteesi taastamisel.

4. VASTUNÄIDUSTUSED 

Titaanist kinnitusseadmed on vastunäidustatud allergilistele või titaanisulami Ti 6-Al 4-V suhtes 
ülitundlikele patsientidele.

5. HOIATUSED

Ettevõtte Talladium España S.L. implantatsioonitooteid võivad kasutada ainult hambaravispetsia-
listid, kes tunnevad lõualuu implantoloogia valdkonda ja kõiki selle erialasid, näiteks planeerimist 
ja diagnostikat, kirurgiat, odontoloogiat ja proteesitehnikat. 

Süsteemi komponendid hõlbustavad tööd kliinikus ja laboris. Kliiniline spetsilalist on kohustatud 
kasutama iga toodet käesoleva juhendi järgi ja parimate tulemuste saavutamiseks otsustama, kas 
see vastab patsiendi konkreetsele seisundile. Seetõttu tuleb parimate tulemuste saamiseks 
hoolikalt lugeda kasutusjuhendit.

Igasugune ühekordseks kasutamiseks mõeldud toodete korduvkasutamine on keelatud
vältimaks funktsionaalsuse kadu ja nakkuste levikut patsientide hulgas. Talladium España S.L. ei 
võta korduvkasutuskatsete eest mingit vastutust.

6. ETTEVAATUSABINÕUD

Vaadake etiketilt kasutuspiiranguid. Pöörake tähelepanu mõõtmistele, keermesammudele ja 
kasutatava toote mõõtudele, sest komponentide õige kombinatsioon sõltub tehtavatest 
valikutest. Tähtis on vahet teha erinevate kruvikeermete vahel, mis moodustavad süsteemi 
kataloogi, ning tähelepanu pöörata süsteemide kinnitusseade-implantaat ja kruvi-kruvikeeraja 
ühenduselementidele.

Kaitsepakendi purunemise korral on soovitatav toode vahetamiseks tagastada.

Kruvide käsitsemine:

Mitte kasutada ühte ja sama kruvi laboris (valmistamisprotsessis) ja kliinikus (proteesi kinnitamisel 
patsiendi suhu). Proteesi lõplikul kinnitamisel kasutada ainult otse kinnisest originaalpakendist 
võetud kruve.

Nagu iga metall, mis on pandud taluma pidevat koormust, hakkab ka titaan väsima ja selle 
mehaaniline vastupidavus väheneb. Et tagada proteesi hea mehaaniline funktsioneerimine 
implantaadil, tuleb kindlustada ankurdussüsteem, mis tähendab, et igasuguse kulumisastme või 
defektiga kruvi avastamisel on soovitatav asendada see uuega. Suhu paigaldatavad  kruvid 
tulevad joondada implantaadi teljega.

Spetsiaalne ettevaatusabinõu seoses liidestega:

Ärge kasutage kitsa platvormiga  TiBase®'i tagumiste hammaste (molaaride ja premolaaride) 
taastamiseks süsteemi võimaliku rikke tõttu. 

TiBase® ja kruvid
Kasutusjuhend

Märkus. Igasugusest tootega seotud tõsisest 
vahejuhtumist tuleb teatada tootjale Talladium España 

S.L. ja pädevale asutusele.
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Täiendavad ettevaatusabinõud kliinilise protseduuri käigus:

Tooteid tuleb kindlalt kinni hoida, et vältida nende aspiratsiooni suusisesel kasutamisel.

Kuna hiljuti paigaldatud implantaatides tekivad kohesed koormused, tuleb kruvitud komponente 
käsitseda võimalikult ettevaatlikult ja käsitsi, oodates osteointegratsiooni tekkimist enne 
spetsii�lise pöördemomendi rakendamist.

Ühtseid rekonstruktsioone hoidvate kinnitusvahendite kruvimisel tuleb rakendada spetsiaalseid 
ettevaatusabinõusid, et mitte tekitada luusse paigaldatud implantaadis liigset pinget.

Paigaldis võib pärast operatsiooni või haava paranemist kinni kattuda, mistõttu see tuleb üle 
vaadata ja puhastada, et miski ei takistaks selle õiget funktsioneerimist. Veenduge röntgeni abil, et 
protees on õiges asendis, suunates fookuse ühenduspeale kuni telje suhtes 90-kraadise nurga all.

Korduvkasutatavate toodete kasutusiga sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas iga kasutuse 
viisist ja kestusest ning käsitsemisest kasutuskordade vahel. Seetõttu tuleb enne kasutamist 
teostada põhjalikud kontrollid ja funktsionaalsustestid.
Roostetanud pindade ilmnemise korral tuleb instrument kõrvaldada. Isegi kergelt roostes 
instrument ei pruugi enam olla bioühilduv.

7. KASUTUSPROTSEDUUR

Laboris:
a) Enne igasuguse kinnitusseadme paigaldamist veenduge, et kõik komponendid on puhtad ja 
kahjustamata. Veenduge, et kõik komponendid on omavahel ühilduvad.

b) Paigaldage TiBase® töömudelil olevale implantaadi koopiale. TiBase®  lõige vastab kruviaugule 
tulevases proteesis, seepärast paigaldage TiBase® nurgaga kanali soovitud asendi järgi. Kinnitage 
sobiva kruviga. Pole vaja rakendada ettenähtud pöördemomenti: piisab kruvi kergest pingutami-
sest, sest TiBase®  tuleb vaid �kseerida oma asendis.

c) Kinnitage Scanbody TiBase® . Scanbody välimine pikilõige vastab TiBase® lõike vastasküljele ja 
ühendub liidesega ühes asendis.

d) Ettevõtte Talladium España S.L Scanbodies on korduvkasutatavad, mistõttu tuleb veenduda, et 
Scanbody ühendub TiBase®  ilma vahedeta ja külgliikumiseta. Korduval kasutamisel võib selle 
sisepind kuluda. Nimetatud probleemide ilmnemise korral tuleb Scanbody asendada uuega.

e) Üldiselt soovitatakse TiBase®  ja Scanbody õige asendi tagamiseks kasutada eemaldatavat 
igememaski.

f ) Kui TiBase®  ja Scanbody on paigas, alustage skaneerimist. Proteesi digitaalse disaini puhul tuleb 
kasutada DAS-i CAD-teeki, mis vastab kasutatava TiBase®  ühildumisele. Selleks valige kindlasti 
selle ühildumist tähistav number (kontrollige ühilduvuse numbrit dokumendis Extraoral Library 
Codes, mis saadetakse koos CAD-teegiga ja on saadaval ka aadressil www.dynamicabutment.-
com). Halb valik ühilduvuse osas annab iga ühilduvuse parameetrite mitmekesisuse tõttu 
tulemuseks ebakorrektse töö. Talladium España S.L. ei võta teegis tehtud halva ühilduvusvaliku 
eest mingit vastutust.

Tähelepanu! 3TiBase® de puhul tuleb järgida ülalnimetatud samme selle ühenduse standardse 
TiBase®  ja sellega ühilduva Scanbody kohta. Pärast skaneerimist ja digitaalse mudeli valmistamist 
enne freesimist asendage standardne TiBase® skanner 3TiBase®-ga. Lõigake 3TiBase® lõikekettaga 
7 mm või vajaduse korral 5 mm pikkuseks. Lihvige lõikekohta kummiga, et ei jääks teravaid servi. 
Veenduge, et valite teegist õige kõrguse, mis vastab tehtud lõikele.

Tähelepanu! Sirge TiBase® on mõeldud skannimiseks ettevõtte Talladium España S.L. süsteemiga 
Dynamic µScanbody.

Märkus. Vaadake juhiseid CAD-teekide kasutuse kohta saidilt www.dynamicabutment.com. 
Süsteemi Dynamic µScanbody kasutusjuhend on saadaval aadressil www.das-eifu.com. Võite 
ühendust võtta ettevõttega Talladium España S.L. ja küsida vajalike IFU-de tasuta paberkoopiat. 
Dokument saadetakse teile 5 tööpäeva jooksul. Küsimuste korral või CAD-tarkvara teekide 
installimiseks võtke ühendust ettevõtte Talladium España S.L. klienditeenindusega (tel +34 973 
289 580).

Kliinikus:
a) ooteid tarnitakse MITTESTERIILSENA, mistõttu need tulevad enne suusisest kasutamist 
puhastada, desin�tseerida ja steriliseerida (vt osa „Puhastamine ja steriliseerimine“).
b) Eemaldage vajaduse korral ajutine restauratsioon.
c) Vaadake alati tootja juhiseid originaalimplantaatide kasutamise kohta.
d) Paigaldage �kseeritud protees ja pinguldage proteesikruvid soovitatava pöördemomendiga. 
Hoiatus. Soovitatust suurem pöördemoment võib kruvi kahjustada või selle purustada.
e) Sulgege kruvide juurdepääsukanal.

8. PUHASTAMINE JA STERILISEERIMINE

Tooteid tarnitakse MITTESTERIILSENA, mistõttu need tulevad enne suusisest kasutamist 
puhastada, desin�tseerida ja steriliseerida.

Võtke toode pakendist välja ning puhastage ja desin�tseerige see eelistatavalt ultrahelivannis 
puhastava ja desin�tseeriva lahusega, mida tavaliselt kasutatakse meditsiiniinstrumentide jaoks.

Käsitsege toodet alati tolmuvabade kinnastega.

Soovitatav steriliseerimismeetod on hoidmine autoklaavis niiskes 121°C kuumuses 15 minutit 
kooskõlas standardiga UNE ISO 17665-1.
USA puhul: steriliseerida eelvaakumiga autoklaavis 132 °C juures 4 minuti jooksul ning jätta 
kuivama vähemalt 30 minutiks. Kasutada tuleb FDA poolt soovitatud steriliseerimisparameetrite 
jaoks heakskiidetud steriliseerimisautoklaave ja tarvikuid vastavalt standardile AAMI ST79.
Kõik kirurgilised instrumendid tulevad enne kasutamist professionaalselt steriliseerida, samuti 
tuleb vältida toote kokkupuutumist mittesteriilsete esemetega, et saastumisoht oleks võimalikult 
väike.

9. JÄLGITAVUS

Tooteetiketi alumises osas on kolm lipikut teabega seadme jälgitavuse kohta. Need saab etiketilt 
eemaldada ja lisada patsiendikaardile nagu ka tema ravidokumentidele ja laboriuuringutele. Selle 
teabe salvestamine on oluline, et ennetada võimalikke probleeme ja tagada tulevaste tarnete 
puhul õige tootevalik ning et kõik spetsialistid oleksid teadlikud tootega ühilduvatest seadmetest.

10. OHUTUSALANE TEAVE SEOSES MAGNETRESONANTSIGA (MR)

Dünaamilise liidese ja kruvi süsteem pole hinnatud ohutuse ja ühilduvuse osas seoses magnetre-
sonantsi (MR) keskkondadega. Pole tehtud teste soojenemise, nihke või pildihäirete väljaselgita-

miseks MR-i keskkondades.

11. HOIDMINE

Toodet tuleb hoida originaalpakendis kuivas kohas toatemperatuuril, näiteks 18 kuni 25°C, otsese 
päikesevalguse eest kaitstult.

12. KÕRVALDAMINE

Kui ettevõtte Talladium España S.L. toodete kasutusiga on lõppenud, tuleb neid käidelda 
kooskõlas õigusaktide ja pädeva asutuse määrustega, järgides keskkonnanõudeid ja arvestades 
erinevaid saastetasemeid.

 

Märkus: Igasugusest tootega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale 
Talladium España S.L. ja pädevale asutusele.
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