
1.GAMINIO PRISTATYMAS

Visi „Talladium España S.L.“ gaminiai pristatomi nesteriliose, karščiu užtvirtintose pakuotėse, 
kurių kiekvienoje yra vienas įrenginys, tokiu būdu garantuojant, kad nebuvo liestas nuo 
įpakavimo.

2. APRAŠYMAS IR NUMATYTOJI PASKIRTIS

GAMINIŲ TIPAI

1) Varžtai

Aprašymas: šis gaminys skirtas tiesioginiam sąlyčiui su protezavimo atrama arba protezu.

Numatomas naudojimas: 1) atramų ir (arba) protezų tvirtinimas prie implantų kopijų / 
analogų protezavimo darbiniame modelyje;

Ženklinimas: Etiketės aprašyme pateikiama informacija apie:
• metriką (M);
• bendrą ilgį (L, mm);
• didžiausią sukimo momentą (pateiktą N.cm);
• varžto galvutės jungtį.

Modeliai:
• Dinaminiai varžtai: Varžtai, tinkami frezuotoms struktūroms su varžto įsukimo angos 
kampiniu kanalu arba be jo. Atsarginės priemonės dėl dinaminių varžtų. Siekiant, kad varžtai 
būtų tinkamai prisukti, juos galima sukti tik dinaminiais atsuktuvais. Tokiu būdu galima 
prisukti varžtą kampu ir išvengti varžto vainikėlio apgadinimo. 
• Varžtas arba tiesusis varžtas: Varžtai, tinkami frezuotoms struktūroms be varžto įsukimo 
angos kampinio kanalo. Atsarginės priemonės dėl varžtų ir tiesiųjų varžtų. Juos reikia sukti 
tinkamu atsuktuvu (priklausomai nuo varžto galvutės jungties tipo), kad būtų tinkamai 
prisukti ir išvengta varžto vainikėlio apgadinimo.

Medžiaga: 5 laipsnio titano lydinys (Ti 6-Al 4-V), vadovaujantis tarptautiniais standartais 
ASTM F136-13 ir ISO 5832-3.

2) TiBase® 
Aprašymas: Metalinė atrama su jungtimi, skirta sujungti su papildomu danties implantu arba 
analogu. Gali būti įvairių modelių, tinkančių skirtingoms jungtims (suderinamus modelius 
rasite kataloge).

Numatytoji paskirtis: suteikti atramą protezams, kuriais siekiama pakeisti dantis ir atkurti 
kramtymo funkciją.

Ženklinimas: Etiketės aprašyme pateikiama informacija apie:
• Sukamąją / nesukamąją funkciją;
• Dantenų aukščio vertę (G, matuojama mm);
• Klijavimo aukščio vertę (HC, matuojama mm), tik 3TiBase®;
• Suderinamumo kodą (Comp. 0000).

Modeliai:
• Dinaminiai TiBase®: TiBase® modelis, tinkamas frezuotų struktūrų su varžto įsukimo kanalo 
kampu gamybai. Taip pat gali būti naudojami struktūroms be kanalo kampo.  
• Tiesūs TiBase®: TiBase® modelis, tinkamas frezuotų struktūrų be varžto įsukimo kanalo 
kampo gamybai.
• Sukamieji TiBase®: tai tiltams, strypams ir sudėtinėms struktūroms tinkami priedai;
• Nesukamieji TiBase®: individualioms struktūroms tinkami priedai;
• 3TiBase®: tai atrama su 9 mm klijavimo paviršiumi, skirtu atvejams, kai reikia kuo didesnio 
prilaikymo paviršiaus, siekiant, kad struktūra būtų kuo stipresnė ir patvaresnė.
Šios atramos gali būti sukamosios (tinkamos gaminant sudėtines struktūras) ir nesukamosios 
(tinkamos gaminant individualias struktūras).
• Dantenų aukštis (G): priklausomai nuo TiBase® modelio, yra įvairių variantų su skirtingu 
dantenų aukščiu. TiBase® su didžiausia dantenų aukščio verte padeda dirbti tais atvejais, kai 
dantenų aukštis yra nevienodas.

Medžiaga: 5 laipsnio titano lydinys (Ti 6-Al 4-V), vadovaujantis tarptautiniais standartais 
ASTM F136-13 ir ISO 5832-3.

3) Extraoral Scanbody

Aprašymas: plastikinis įrenginys, tvirtinamas ir puikiai prisitaikantis be sukimo prie dinaminio 
TiBase®.

Numatytoji paskirtis: prisitaikyti prie dinaminio TiBase®, siekiant nustatyti danties implanto 
arba analogo padėtį ir kryptį, atliekant skenavimo procesą.

Ženklinimas: Etiketės aprašyme pateikiama informacija apie:
• Tipą: TiBase®  grupės, su kuria turi būti naudojamas, kodą. Tipas taip pat yra lazeriu įrašytas 
ant pačio objekto šono.

Medžiaga: PEEKTM CLASSIX – biologiškai suderinamas termoplastinis polimeras, skirtas 
specialiai sveikatos priežiūros sričiai.

4) Atsuktuvas

Aprašymas: Numatytoji paskirtis: montuoti ir (arba) sudaryti TiBase® -varžto-implanto / 
analogo sistemą.

Naudojimas pagal paskirtį: Surenkite ir (arba) sumontuokite TiBase® sistemos prisukamąjį 
implantą / analogą.Skirtas ištisai naudoti nedidelį laiko tarpą (mažiau nei 60 min.).

Ženklinimas: Etiketės aprašyme pateikiama informacija apie:
• Galvutės tipą;
• Bendrą ilgį.

Modeliai:
• Dinaminis atsuktuvas: tai dinaminių varžtų valdymui ir sukimui skirtas įrankis;
• Atsuktuvas: tai paprastų arba tiesių varžtų valdymui ir sukimui skirtas įrankis.

Medžiaga: nerūdijantis plienas.

3. NURODYMAI

TiBase® ir varžto sistemą sudaro surenkamieji protezavimo komponentai, kurie tiesiogiai 
jungiami su danties implantu ir yra skirti naudoti protezavimo metu.

4. KONTRAINDIKACIJOS 

Titano detalės negali būti dedamos titano lydiniui Ti 6-Al 4-V alergiškiems arba padidinto 
jautrumo pacientams.
 
5. ĮSPĖJIMAI

Įmonės Talladium España S.L. implantologijos gaminius gali naudoti tik profesionalūs 
stomatologai, susipažinę su žandikaulio implantologija ir visomis jos sritimis, tokiomis kaip 
planavimas ir diagnostika, chirurgija, stomatologija bei protezavimas.

Šios sistemos elementai padeda dirbant stomotologijos klinikoje ir laboratorijoje. Specialistai 
yra atsakingi už tai, kad kiekvienas gaminys būtų naudojamas pagal šias naudojimo 
instrukcijas ir turi nuspręsti, ar gaminiai tinka individualiai kiekvienam pacientui, kad būtų 
pasiekti geriausi rezultatai.

Pažymėti vienkartinio naudojimo gaminiai jokiu būdu negali būti naudojami pakartotinai.Tik 
tuomet jie bus veiksmingi ir bus išvengta pacientų užsikrėtimo infekcijomis rizikos. Talladium 
España S.L. neprisiima atsakomybės už gaminių pakartotinį naudojimą.

6. ATSARGUMO PRIEMONĖS

Žiūrėkite etiketėje nurodytus naudojimo apribojimus. Atkreipkite dėmesį į naudojamo 
gaminio matavimą, veržimo etapus ir išmatavimus, kadangi teisingas elementų derinys 
priklauso nuo pasirinktų veiksnių. Svarbu nesumaišyti skirtingų sistemos katalogo varžtų 
sriegių ir atkreipti dėmesį į jungiamuosius atramos ir implanto bei varžto ir atsuktuvo 
elementus.

Gavus gaminį su sugadinta pakuote, patariama jį grąžinti ir pakeisti nauju.

Varžtų naudojimas:

Tas pats varžtas negali būti naudojamas laboratorijoje (gamybos procese) ir klinikoje (kaip 
protezo laikiklis paciento burnoje). Nepriimkite galutiniam protezo tvirtinimui varžtų be 
sandarios pirminės pakuotės.

Titanas, kaip ir kiti nuolat spaudžiami metalai, yra išeikvojamas ir todėl sumažėja jo 
mechaninis atsparumas. Norint užtikrinti puikų mechaninį protezų ant implantų uždėjimą, 
reikia naudoti patikimą tvirtinimo sistemą. Todėl pastebėjus, kad varžtas yra šiek tiek 
nusidėvėjęs ar turi trūkumų, būtina jį pakeisti.

Į burną sriegiami varžtai turi būti vienoje implanto ašies linijoje.

Specialios atsargumo priemonės naudojant TiBase® :

Nenaudokite TiBase® su siaura platforma galiniams dantims protezuoti (krūminiams ir 
prieškrūminiams), kadangi sistema gali neveikti.
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Papildomos atsargumo priemonės klinikinėms procedūroms:

Gaminiai turi būti saugiai prilaikomi, kad nebūtų įtraukti juos naudojant burnoje.

Priveržiant neseniai įdėtus implantus, prisukti elementai turi būti liečiami kuo atsargiau 
rankomis ir prieš atliekant tam tikrą sukimo momentą palaukus, kol įvyks osteointegracija.

Prisukant atramas, laikančias dantų protezus, būtina imtis specialių atsargumo priemonių, 
kad be reikalo nebūtų spaudžiamas į kaulą įterptas implantas. Po operacijos arba sugijimo, 
tvirtinimas gali būti užakęs, todėl jį reikia patikrinti ir išvalyti, kad tinkamai atliktų savo 
funkciją.Įsitikinkite teisinga protezo padėtimi atlikdami radiogra�ją ir nukreipdami aparatą į 
jungties galvutę 90 laipsnių kampu su jos ašimi.

Daugkartinio naudojimo gaminių naudingo tarnavimo laikas priklauso nuo įvairių veiksnių, o 
taip pat ir nuo kiekvieno naudojimo būdo ir trukmės bei įrankio laikymo, kai jis 
nenaudojamas. Todėl prieš naudojant įrankį jį reikia kruopščiai apžiūrėti ir išbandyti jo 
veikimą. Nustačius, kad prietaisas yra nudėvėtas arba jo paviršius oksidavęsis, jį reikia išmesti. 
Net ir tik šiek tiek korozijos paveikti įrankiai gali būti biologiškai nebesuderinami.

7. NAUDOJIMO TVARKA

Laboratorijoje:
a) Prieš dėdami bet kokį priedą, įsitikinkite, kad visi jo komponentai yra švarūs ir 
neapgadinti.Taip pat patikrinkite, ar visi komponentai dera vienas su kitu.

b) Įstatykite TiBase® į implanto kopiją darbiniame modelyje. TiBase® pjūvis atitinka būsimo 
protezo varžto angą, todėl įstatykite TiBase® pageidaujama nuožulnaus kanalo padėtimi.  
Už�ksuokite tinkamu varžtu. Nebūtina naudoti nurodytą sukimo momentą, pakanka tik šiek 
tiek priveržti varžtą, kadangi tereikia įstatyti TiBase® į reikiamą padėtį.

c) Prie TiBase® pridėkite Scanbody. Išorinis išilginis Scanbody pjūvis atitinka priešingos TiBase® 
pusės pjūvį ir sutampa su juo, kadangi galima tik viena sujungimo padėtis.

d) Talladium España S.L. Scanbodies yra daugkartinio naudojimo, todėl turite įsitikinti, kad 
Scanbody be tarpų susijungia su TiBase® ir nejuda į šonus. Nuolat naudojant Scanbody, gali 
nusidėvėti vidinė jo pusė. Specialistui aptikus tokių požymių, jis turi pakeisti Scanbody nauju.

e) Rekomenduojama dirbti naudojant išardomą dantenų modelį. Tokiu būdu užtikrinamos 
teisingos TiBase® ir Scanbody padėtys.

f ) Įstačius TiBase® ir Scanbody, galima pradėti skenavimą.Norėdami sukurti skaitmeninį 
protezo dizainą, turite naudotis DAS CAD biblioteka, atitinkančia naudojamą TiBase®. 
Tam pasirinkite suderinamumo kodą (suderinamumo kodą rasite dokumente „Extraoral 
Library Codes“, kuris siunčiamas kartu su CAD biblioteka, o taip pat yra prieinamas interneto 
adresu: www.dynamicabutment.com). Netinkamai pasirinkus suderinamumą, darbas bus 
atliktas neteisingai, kadangi visų derinių parametrai yra skirtingi. Talladium España S.L. 
neprisiima atsakomybės už netinkamą suderinamumo iš bibliotekos pasirinkimą.

Dėmesio: Jei naudojate 3TiBase®, turite atlikti anksčiau nurodytus veiksmus su standartiniais 
dinaminiais TiBase®, turinčiais šią jungtį, ir suderinamu Scanbody.  Nuskenavę ir sudarę 
skaitmeninį modelį prieš pjovimą, pakeiskite standartinį skenuotą TiBase® į 3TiBase®. 
Išpjaukite pjovimo disku 3TiBase® ties 7 arba 5 mm, jei būtina.
Nušlifuokite nupjautą kraštą gumomis, kad neliktų nelygumų. Įsitikinkite, kad pasirinkote 
teisinga aukštį bibliotekoje, atitinkantį atliktą pjūvį.

Dėmesio: TiBase® skirti skenuoti naudojant Talladium España S.L. sistemą Dynamic 
µScanbody.

Pastaba: Pasitarkite su CAD bibliotekų naudojimo instrukcijomis adresu 
www.dynamicabutment.com. Dynamic µScanbody sistemos naudojimo instrukcijos 
pateiktos adresu: www.das-eifu.com. Galite susisiekti su Talladium España S.L. ir paprašyti 
nemokamos spausdintinės reikiamų naudojimo instrukcijų kopijos. Dokumentą gausite paštu 
daugiausiai per 5 darbo dienas. Turėkite omenyje, kad Talladium España S.L. teikia klientų 
aptarnavimo paslaugas tel. +34 973 289 580 ir įdiegia programinės įrangos CAD bibliotekas.

Klinikoje:
a) Gaminiai pristatomi NESTERILIZUOTI, todėl prieš naudojant paciento burnoje juos reikia 
nuvalyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti (žr. Valymas ir sterilizacija).
b) Nuimkite laikinuosius protezus, jei tokie yra.
c) Visada vadovaukitės originalių implantų gamintojo naudojimo instrukcijomis.
d) Įstatykite galutinį protezą ir priveržkite protezinius varžtus rekomenduotuoju sukimo 
momentu. Įspėjimas. Taikant didesnį nei rekomenduojama sukimo momentą, varžtas gali 
sulūžti arba būti apgadintas.
e) Uždarykite prieigos prie varžtų kanalą.

8.VALYMAS IR STERILIZACIJA

Gaminiai pristatomi NESTERILIZUOTI, todėl prieš naudojant paciento burnoje juos reikia 
nuvalyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

Išimkite gaminį iš pakuotės, nuvalykite ir dezinfekuokite jį. Geriausiai tai padarysite ultragarso 
vonelėje su valomuoju tirpalu ir sanitariniams įrankiams skirta dezinfekcijos priemone.

Gaminį visuomet lieskite pirštinėmis be miltelių.

Rekomenduojamas sterilizacijos metodas – drėgnasis karštis autoklave, taikant 15 minučių 
standartinį 121 °C ciklą, vadovaujantis UNE-EN ISO 17665-1 standartu.
JAV: sterilizuokite autoklave, kol susikurs vakuumas, 132 °C temperatūroje 4 minutes ir palikite 
džiūti bent 30 minučių. Turi būti naudojami FDA leidžiami sterilizacijos autoklavai ir priedai 
pagal AAMI ST79 standartą rekomenduojamais sterilizacijos parametrais.

Specialistas turi sterilizuoti visus chirurginius instrumentus prieš juos naudodamas ir neleisti 
gaminiams liestis su nesteriliais objektais, kad būtų sumažinta užteršimo rizika.

9. ATSEKAMUMAS

Gaminio etiketės apačioje pateikiami 3 skirtukai su informacija apie įrenginio atsekamumą. 
Šias papildomas etiketes galima nuimti ir priklijuoti prie paciento kortelės arba ligos istorijos 
(klinikoje ir laboratorijoje). Šios informacijos registravimas yra svarbus siekiant išvengti 
problemų ir užtikrinti tinkamą protezų parinkimą ateityje, o taip pat padeda visiems 
specialistams žinoti, kurie instrumentai yra tinkami.

10. MAGNETINIO REZONANSO (MR) SAUGOS INFORMACIJA

Sistemos saugumas ir suderinamumas su magnetiniu rezonansu nėra nustatyti. Taip pat 

nebuvo atlikti šildymo, poslinkio ar vaizdo trukdžių bandymai magnetinio rezonanso 
aplinkoje.

 
11. LAIKYMAS

Gaminį reikia laikyti pirminėje jo pakuotėje sausoje vietoje, kambario temperatūroje, 
pavyzdžiui, nuo 18 iki 25 °C, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. ŠALINIMAS 

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, visi Talladium España S.L. gaminiai šalinami laikantis 
kompetentingų institucijų teisės aktų ir taisyklių bei aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
atsižvelgiant į skirtingą užterštumo lygį.
 

Įspėjimas: apie visus su gaminiu susijusius sunkius nelaimingus atsitikimus privaloma 
pranešti gamintojui Talladium España S.L. ir kompetentingai valdžios įstaigai.

Gaminio kodas

Nenaudoti pakartotinai

Žiūrėti naudojimo 
instrukcijas

CE ženklas

CE 0051 ženklas

SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

Gamintojas

Medžiaga

Partijos kodas

Nenaudoti, jei pažeista 
pakuotė

Nesterilus

Nelaikyti tiesioginiuose 
saulės spinduliuose

JAV federaliniais įstatymais 
draudžiama šiuo prietaisu 
prekiauti profesionaliems 
stomatologams arba jiems 
nurodžius.

Kiekis

Pagaminimo data


