
1. PRESENTASJON AV PRODUKTET

Alle produktene fra Talladium España S.L. leveres ikke-sterile i en varmeforseglet beholder 
som inneholder en enkelt enhet og garanterer at produktet ikke har blitt manipulert med 
siden det ble emballert.

2. BESKRIVELSE OG TILSIKTET BRUK

PRODUKTTYPER
 
1) Skruer

Beskrivelse: Enhet produsert med direkte tilkobling til abutmentet eller til 
proteserestaurasjonen.

Tilsiktet bruk: (1) festing av abutmenter og/eller proteser til replikaene av 
implantater/analoger i modellen for protesearbeidet; (2) totalt feste av abutmenter og/eller 
proteser over implantater, på klinikken etter sterilisering (se avsnittet om renhold og 
sterilisering).

Etikettering: i beskrivelsen av på etiketten �nnes informasjonen om:
• Metrisk (M)
• Total lengde (L i mm)
• Maksimalt dreiemoment for tilspenning (uttrykt i N. cm)
• Tilkobling til skruehodet

Varianter:
• Dynamiske skruer: Skruemodell egnet for fresekonstruksjoner som krever eller ikke krever 
vinkling i skruens innløpskanal. De skal håndteres utelukkende med den "dynamiske 
skrutrekkeren" for korrekt funksjon, slik at det kan skrues med vinkling, og samtidig unngå 
kroning av skruen.
• Skrue eller rett skrue: Skruemodell egnet for fresekonstruksjoner som ikke krever vinkling i 
skruens innløpskanal. Forholdsregler for vanlige skruer eller rette skruer: håndtér med en 
egnet skrutrekker (avhengig av skruehodets koblingstype) for korrekt innskruing, og for å 
unngå kroning av skruen.

Materiale: Titanlegering klasse 5 (Ti 6-Al 4-V) i henhold til de internasjonale standardene 
ASTM F136-13 og ISO 5832-3.

2) TiBase®

Beskrivelse: Metallisk distanse (abutment) med tilkobling laget for å sammenkoble 
tannimplantat / analogt implantat. Ulike varianter er tilgjengelige, som er kompatible med 
forskjellige tilkoblinger (se avsnittet om kompatibilitet i katalogen).

Tilsiktet bruk: Gi støtte til roteserestaurasjonen, og erstatte tannstykker for å gjenopprette 
tyggefunksjonen.

Etikettering: i beskrivelsen av på etiketten �nnes informasjonen om:
• roterende/ikke-roterende identi�kasjon
• verdien for gingivalhøyden (G uttrykt i mm)
• verdien for sementert høyde (HC uttrykt i mm), utelukkende for 3TiBase®.
• kompatibilitetskode (komp. 0000)

Varianter:
• TiBase®: modell egnet for fremstilling av fresekonstruksjoner som krever vinkling i skruens 
innløpskanal. Den kan også brukes i strukturer uten kanalvinkling.
• Rette TiBase®: TiBase®-modell egnet for fremstilling av fresekonstruksjoner som ikke krever 
vinkling i skruens innløpskanal.
• Roterende TiBase®: Abutment egnet til fremstilling av broer,
plater og �ere strukturer.
• Ikke-roterende TiBase®: passende abutment for fremstilling av individuelle strukturer.
• 3TiBase®: Abutment med en sementert over�ate på 9 mm, spesielt utformet for tilfeller som 
krever en større støtteover�ate for å skape en sterkere og mer resistent struktur. Tilgjengelig i 
roterende format (passer til fremstilling av �ere strukturer) og ikke-roternede (passer til 
fremstilling av enkeltstrukturer).
• Gingivalhøyde (G): Avhengig av TiBase®-modell, �nnes det forskjellige varianter med 
forskjellige gingivalhøyder. En TiBase® med større gingivalhøyde letter arbeidet i de tilfellene 
der gingivalmarginene be�nner seg på forskjellige nivåer.  

Materiale: Titanlegering klasse 5 (Ti6-Al 4-V) anodisert, i henhold til de internasjonale 
standardene ASTM F136-13 og ISO 5832-3

3) Scanbody Extraoral

Beskrivelse: Plastinnretning som fester og tilpasser seg perfekt, uten rotasjon, til det TiBase®.

Tilsiktet bruk: Kobling til det TiBase® for å detektere posisjonen og retningen til 
tannimplantatet eller analogen i skanningsprosesser.

Etikettering: i beskrivelsen av på etiketten �nnes informasjonen om:
• Type: kode som identi�serer gruppen av TiBase® som innretningen kan brukes med. Det 
samme stykket har et 0denti�kasjonsnummer gravert i laser på siden.

Materiale: PEEKTM CLASSIX, biokompatibel termoplastisk polymer, spesielt indikert for 
sanitær bruk.

4) Skrutrekker

Beskrivelse: Verktøy eller hjelpeinnretning til bruk for håndtering og skruing av systemet 
implantat/analog-skrue-TiBase®. 

Tilsiktet bruk: utføre montering og/eller festing av systemet 
implantat/analog-skrue-TiBase®. Skal brukes kontinuerlig i en kort periode (mindre enn 60 
min).

Etikettering: i beskrivelsen av på etiketten �nnes informasjonen om:
• Hodetype
• Total lengde

Varianter:
• Dynamisk skrutrekker: Verktøy til bruk for håndtering og skruing av dynamiske skruer.
• Skrutrekker: Verktøy for håndtering skruing av dynamiske rette skruer.

Materialer: Rustfritt stål.

3. INDIKASJONER

Systemet for TiBase® og skrue består av prefabrikerte protesekomponenter, med direkte 
tilkobling til det endoossøse tannimplantatet, for å brukes i proteserestaurasjonen.

4. KONTRAINDIKASJONER 

Abutmentene i titan skal ikke brukes i pasienter med allergi eller hypersensitivitet for Ti 6-Al 
4-V-titanlegeringer.
 
5. ADVARSLER

Produktene for implantologi fra Talladium España S.L skal kun brukes av profesjonelle 
odontologer som er spesialiserte innen maksillær implantologi og alt som inngår i feltet, som 
planlegging og diagnose, kirurgi, odontologi og proteseteknikk.

Komponentene i systemet letter arbeidet i klinikken og i laboratoriet. Det er kirurgens ansvar 
å bruke hvert produkt i henhold til det som er fastlagt i denne bruksanvisningen, og å avgjøre 
om det passer til hver enkelt pasients situasjon for å oppnå de beste resultatene.

Produkter merket som engangsbruk kan ikke gjenbrukes under noen omstendigheter for å 
unngå tap av funksjonalitet og risiko for kryssinfeksjon mellom pasienter. Talladium España 
S.L. tar ikke noe ansvar for forsøk på gjenbruk.

6. FORHOLDSREGLER

Se avsnittet om bruksbegrensninger på etiketten. Vær oppmerksom på målingene, fasene for 
skruetypen og dimensjonene for produktet som skal brukes, fordi en riktig kombinasjon av 
komponentene avhenger av valgene som tas. Det er viktig å ikke forveksle de forskjellige 
skruetypene som �nnes i systemkatalogen, og være oppmerksom på koblingselementene 
mellom abutmentet og implantatet og skruen og skrutrekkeren. 

I tilfelle brudd på emballasjen, er det tilrådelig å returnere produktet og be om et nytt.

Håndtering av skruene:

ikke bruk samme skrue i laboratorium (fremstillingsprosessen) som på klinikk (festing av 
protesen i pasientens munn). Ikke bruk skruer uten  forseglet originalemballasje for endelig 
feste i munnen.
Titan, som alle andre metaller som utsettes for konstant belastning blir slitt, og den mekaniske 
resistensen svekkes. For å sikre en god mekanisk funksjon for protesen på implantater, må 
ankersystemet sikres. Hvis du oppdager at skruen er slitt eller defekt,
anbefaler vi å skifte den ut. Skruene som festes i munnen må være juster på implantatets akse.

Spesiell forholdsregler for grensesnittene:

Ikke bruk systemet med grensesnitt og skruer til etterarbeider (jeksler og forjeksler) på grunn 
av en mulig feil i systemet.
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Spesiell forholdsregel for TiBase®:

Ikke bruk TiBase® med smal plattform for bakre restaureringer (molarer og premolarer) på 
grunn av mulig systemfeil.

Ytterligere forholdsregler for den kliniske prosedyren: 

Produktene må brukes forsvarlig  for å forhindre aspirering under intraoral bruk. 

I tilfelle umiddelbar belastning i nylig implanterte implantater, må de innskrudde 
komponentene  håndteres med stor Forsiktighet og for hånd, i påvvente av  osseointegrasjon 
før det spesi�kke  momentet påføres.

Du må ta spesielle forholdsregler når du skrur i abutmentene som holder sammen de 
bindende rekonstruksjonene, for ikke å forårsake unødvendig spenning i  implantatet som ble 
introdusert i beinet. Festet kan bli blokkert etter operasjonen  eller arrdannelsen, og på grunn 
av dette må det kontrolleres og rengjøres slik at ingenting kan hindre korrekt funksjon. Sikre 
en korrekt plassering av protesen ved bruk av røntgen, og fokuser den mot hodet for 
sammenkoblingen og i en vinkel på 90 grader med dens akse.

Levetiden for resirkulerbare produkter  avhenger av ulike faktorer, inkludert  metode og 
varighet av hver bruk og  håndteringen mellom hver bruk. Derfor må grundige  inspeksjoner 
og funksjonstester  gjennomføres før bruk. Hvis du oppdager at instrumentet er slitt eller har 
rustne over�ater, må det avhendes. Instrumenter  med små tegn til korrosjon er ikke lenger 
biokompatible.

7. FREMGANGSMÅTE

I laboratorium:
a) Før du setter inn et abutment, må du kontrollere at alle komponenter er rene og frie for 
skader. Kontroller at alle komponenter er kompatible med hverandre.

b) Plasser TiBase® i replikaen for implantatet som sitter i arbeidsmodellen. Utskjæringen av 
TiBase® er ekvivalent med innsettingen av skruen i selve protesen, og av denne grunn skal 
TiBase® plasseres i henhold til ønsket posisjon av den vinklede kanalen. Fest med den 
tilsvarende skruen. Det er ikke nødvendig å bruke det foreskrevne momentet. Det er nok med 
å stramme skruen litt, i og med at TiBase® bare skal festes i posisjon.

c) Koble Scanbody til TiBase®. Den langsgående utvendige utskjæringen av scanbody tilsvarer 
den motsatte siden av utskjæringen i TiBase®, og justeres til denne, i og med at den kun har én 
enkelt koblingsposisjon.

d) Scanbodies fra Talladium España S.L er er gjenbrukbare, og du må derfor kontrollere at 
scanbody passer over TiBase® uten mellomrom eller sidebevegelser. Kontinuerlig bruk kan 
generere indre slitasje av geometrien. Hvis brukeren opplever denne type problemer, må 
skannehuset skiftes ut med et nytt.

e) Det anbefales vanligvis å arbeide med en avtakbar tannkjøttmaske, for å sikre korrekt 
posisjonering av TiBase® og scanbody.

f ) Når TiBase® og scanbody er plassert, gå videre med skanningen. For digital utforming av 
protesen, må du bruke det DAS CAD-biblioteket som samsvarer med kompatibiliteten til 
TiBase® som brukes. For å gjøre dette, må du sørge for å velge nummeret som er angitt for 
kompatibilitet (se kompatibilitetsnummeret i dokumentet Extraoral Library Codes som ble 
sendt sammen med CAD-biblioteket, også tilgjengelig på www.dynamicabutment.com). Et 
dårlig valg i kompatibilitet fører til et feilaktig utført arbeid, på grunn av variabiliteten av 
parametrene i hver av dem. Talladium España S.L tar ikke ansvar for dårlige valg i bibliotekets 
kompatibilitet.

Obs: I tilfellet med 3TiBase® må du følge trinnene ovenfor med TiBase® standard for denne 
sammenkoblingen, samt kompatibiliteten med scanbody ditt. Når den digitale modellen har 
blitt skannet og forhåndsboret, må du erstatte standard skannings TiBase® med 3TiBase®. 
Skjær 3TiBase®, til 7 mm eller 5 mm om nødvendig, med en skjæreplate. Poler  området kuttet 
med gummi for å unngå kanter. Pass på at du velger riktig høyde i biblioteket i henhold til 
kuttet.

Merk: Rette TiBase® er laget for å utføre skanningen ved bruk av systemet Dynamic 
µScanbody fra Talladium España S.L.

Merknad: Les veiledningene for bruk av  CAD-bibliotekene på www.dynamicabutment.com. 
nødvendige bruksinstruksjonene. Dokumentet blir sendt til deg innen maksimalt 5 
arbeidsdager. Husk at Talladium España S.L. har et kundeserviceteam (tlf +34 973 289 580) for 
spørsmål og installasjon av CAD-programvarebibliotek.

På klinikk:
a) Produktene leveres usterilt, og de må derfor rengjøres, desin�seres og steriliseres før 
intraoral bruk (se avsnittet om renhold og sterilisering).
b) Fjern eventuell midlertidig restaurering.
c) Les alltid instruksjonene fra produsenten av de originale implantatene.
d) Plasser den faste protesen og stram til proteseskruene i henhold til anbefalt dreiemoment. 
Advarsel: Et overdrevent dreiemoment utover det anbefalte kan forårsake brudd eller skade 
skruen.
e) Lukk tilgangskanalen til skruene.

8. RENHOLD OG STERILISERING 

Produktene leveres usterile, og de må derfor rengjøres, desin�seres og steriliseres før bruk i 
pasientens munn.

Ta produktet ut av emballasjen og gå videre  med rengjøring og desinfeksjon, fortrinnsvis i et 
ultralydbad med en renseløsning og vanlig desinfeksjonsmiddel for sanitærinstrumenter.

Håndter alltid produktet med støvfrie hansker.

Som steriliseringsmetode anbefales fuktig varme i autoklav, ved bruk av en standard syklus på 
121°C i 15 minutter, i henhold til standarden UNE ISO 17665-1.

For USA: Steriliser in autoklav med prevakuum ved 132 °C i 4 minutter og la tørke i minst 30 
minutter. Det må brukes autoklaver og steriliseringsutstyr som er godkjent av FDA for de 
anbefalte steriliseringsparametrene iht. AAMI ST79-standarden.

Alle kirurgiske instrumenter må steriliseres før bruk, og for å hindre at produktet kommer i 
kontakt med gjenstander som ikke er sterile, og minimere risikoen for kontaminasjon.

9. SPORBARHET

Nederst på etiketten som følger med produktet, er det 3 faner som inneholder informasjon 
om sporbarheten til enheten. Disse ekstra etikettene kan tas av og inkluderes i pasientkortet 
så vel som i pasienthistorikken (i klinikk og laboratorium). Registreringen av denne 
informasjonen er viktig for å unngå fremtidige tilbakeslag og sikre riktige valg i fremtidige 
utskiftninger, samt kunnskapen om kompatible instrumenter som kreves av alle fagfolk.
 
10. SIKKERHETSINFORMASJON FOR MAGNETISK RESONANS (MR)

Systemet har ikke blitt evaluert for sikkerhet og kompatibilitet i miljøer med magnetresonans 
(MR). Det har ikke blitt utført noen tester for oppvarming, forskyvning eller forstyrrelser på 
bilder i MR-miljøer.
 
11. LAGRING

Produktet skal oppbevares i emballasjen på et tørt sted ved romtemperatur, for eksempel 
mellom 18 og 25°C, og ikke utsettes for direkte sollys.

12. AVHENDING

Behandling av alle produkter fra Talladium España S.L. etter endt levetid skal skje i henhold til 
lokal lovgivning og i samsvar med miljøkravene, og ta hensyn til de ulike 
forurensningsnivåene.
 

Advarsel: Eventuelle alvorlige hendelser relatert til produktet skal rapporteres til 
produsenten Talladium España S.L. og til den kompetente myndigheten.

Not reuse 

Les bruksanvisninge

CE-merket

CE Marking 0051

FORKLARING AV SYMBOLER

Produsent

Materiale

Partikode

Ikke bruk hvis emballasjen 
er skadet

Ikke steril

Ikke utsett for sollys

Amerikansk føderal lov 
begrenser salget av denne 
enheten til tannleger eller 
etter en tannleges instrukser.

Mengde

Referansekode for 
produktet

Produksjonsdato


