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ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Ball Head System® προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οδοντι ατρι κών προσθετι κών εξ αρτημάτων με δί πλωμα ευρεσι τεχνί ας που έχουν
σχεδι αστεί γι α τη δι όρθωση ανεπι θύμητων γωνι ών των εμφυτευμάτων κατά την κατασκευή οδοντι κών προσθέσεων.

ΒΙ ΔΕΣ UBH ΓΙ Α ΤΗΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΠΡΟΣΘΕΣΕΩΝ
Περι γραφή
Βί δα κλι νι κής χρήσης γι α τη στερέωση οδοντι κών προσθέσεων απευθεί ας στο εμφύτευμα ή σε ενδι άμεσα εξ αρτήματα, με σχεδι ασμό που
επι τρέπει την εφαρμογή ροπής με απευθυγράμμι ση έως και 30˚ σε σχέση με τον άξ ονα ει σαγωγής της.
Δι αθέσι μες εκδόσει ς
Μετρι κή της βί δας UBH (mm)
Συνι στώμενη ροπή

M1.4
15 N·cm

M1.6
20 N·cm

M1.8
25 N·cm

M2.0
30 N·cm

Υλι κά
Οι βί δες γι α τη συγκράτηση προσθέσεων κατασκευάζ ονται από κράματα τι τανί ου-Ti6Al4V (ISO 5832-3), ένα βι οσυμβατό υλι κό, ανθεκτι κό
στη δι άβρωση και μη τοξ ι κό γι α το βι ολογι κό περι βάλλον.

ΚΑΤΣΑΒΙ ΔΙ Α UBH
Περι γραφή
Το κλει δί UBH εί ναι το αποκλει στι κό εργαλεί ο σύσφι ξ ης γι α τη βί δα UBH. Ο σχεδι ασμός του παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασι ών
βι δώματος και ξ εβι δώματος , τόσο στον άξ ονα ει σαγωγής της βί δας στο εμφύτευμα, όσο και σε αποκλί σει ς έως και 30˚. Αυτή η ι δι ότητα
επι τρέπει την αποφυγή αι σθητι κών ή/και λει τουργι κών κι νδύνων σε περι πτώσει ς ανεπι θύμητων καταστάσεων που οφεί λονται σε σοβαρή
απόκλι ση του εμφυτεύματος . Εί ναι κατασκευασμέ νο από ανοξ εί δωτο ατσάλι ι ατρι κού βαθμού.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ Σ UBH ΓΙ Α ΕΠΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΚΑΙ ΤΣΙ ΜΕΝΤΩΣΗ
Περι γραφή
Οι κατεργασμένες βάσει ς UBH εί ναι εξ αρτήματα σχεδι ασμένα γι α τη βελτι στοποί ηση της προσαρμογής της πρόσθεσης με το εμφύτευμα
και , από την άλλη πλευρά, με τη βί δα συγκράτησης. Εί ναι υπεύθυνες γι α τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της πρόσθεσης . Ο σχεδι ασμός τους
επι τρέπει τον δι αχωρι σμό τους από τη δομή κατά τη δι αδι κασί α κατασκευής, ώστε να δι ατηρούνται οι αναφερόμενες επι φάνει ες
σύνδεσης. Μόλι ς ολοκληρωθεί η δομή, θα τσι μεντοποι ηθεί ή θα συγκολληθεί επάνω στι ς βάσει ς UBH, εξ ασφαλί ζ οντας την
προσαρμοστι κότητα.
Δι αθέσι μες εκδόσει ς
Βάση UBH Cr-Co: επι τρέπει δι εργασί ες κατασκευής με επι κάλυψη, όταν χρησι μοποι εί ται σε συνδυασμό με τι ς γωνι ακές καμι νάδες UBH, ή
χύτευση/συσσωμάτωση/επεξ εργασί α της δομής, με επακόλουθη συγκόλληση της δομής στη βάση, ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή της σε
δι εργασί ες κατασκευής που θα μπορούσαν να τροποποι ήσουν τι ς ι δι ότητές της ή/και τι ς ανοχές της.
Βάση UBH Ti: συμβατή με τι ς δι αδι κασί ες κατασκευής ακρυλι κών προσθετι κών υλι κών και με την κατασκευή δομών Ti ή Zr, γι α την
επακόλουθη τσι μέντωση στη βάση, με τα πλεονεκτήματα της χύτευσης και την ακρί βει α μι ας επεξ εργασμένης μηχανι κής δομής.
Εξ ασφαλί ζ ει επί σης την παθητι κή εφαρμογή ως δι επι φάνει α κατεργασί ας γι α την τσι μέντωση συσσωματωμένων ή κατεργασμένων δομών.
Υλι κά
Οι κατεργασμένες βάσει ς UBH κατασκευάζ ονται από κράματα κοβαλτί ου-χρωμί ου -Cr-Co (ISO 5832-12)- και τι τανί ου -Ti6Al4V (ISO 5832-3)-.
Τα κράματα αυτά εί ναι βι οσυμβατά, ανθεκτι κά στη δι άβρωση και μη τοξ ι κά γι α το βι ολογι κό περι βάλλον.
Ενδεί ξ ει ς : Τα προϊ όντα UBH χρησι μοποι ούνται μόνο γι α την κατασκευή και συγκράτηση των προσθέσεων με βί δες σε εμφυτεύματα. Το έργο
του καλύπτει δι άφορα πεδί α, από τη βελτι στοποί ηση του σχεδι ασμού και της κατασκευής των προσθετι κών δομών μέχρι τη στερέωσή τους
στα εμφυτεύματα που έχουν τοποθετηθεί προηγουμένως στον ασθενή. Αυτές οι αποκαταστάσει ς μπορεί να περι λαμβάνουν την
αντι κατάσταση ή την επανατοποθέτηση ενός δοντι ού έως και την επανόρθωση μι ας πλήρους οδοντι ατρι κής στοάς, καθώς και στοι χεί α
συγκράτησης γι α επένθετες οδοντοστοι χί ες . . Γι α περι σσότερες πληροφορί ες σχετι κά με τα προϊ όντα και τη χρήση τους, επι σκεφθεί τε
τη δι εύθυνση www.bhs30.com.
Γενι κές προει δοποι ήσει ς και προφυλάξει ς:
· Ως κατασκευάστρι α εται ρεί α, η EM EXACT συνι στά στον χρήστη να δι αβάσει προσεκτι κά όλη τη δι αθέσι μη τεκμηρί ωση πρι ν από την
πρώτη πρακτι κή χρήση και να επι κοι νωνήσει επί σης με χρήστες που έχουν ήδη αποκτήσει πρακτι κή εμπει ρί α με αυτόν τον τύπο
χει ρι σμού.
· Σε κάθε περί πτωση, θα πρέπει να δι ενεργεί ται προκαταρκτι κή αξ ι ολόγηση προκει μένου να αποφευχθεί κάθε πι θανός κί νδυνος γι α τον
ασθενή, που προκύπτει από τη δι άγνωση και /ή τη δι αδι κασί α αποκατάστασης της πρόσθεσης . Συνεπώς, κάθε επαγγελματί ας , ανάλογα με
την ει δι κότητά του, πρέπει να αξ ι ολογήσει τη σωματι κή και ψυχι κή κατάσταση του ασθενούς και να αποκλεί σει κάθε πι θανή αλλεργί α ή
ασυμβατότητα με τα στοι χεί α και τα υλι κά που αποτελούν τον κατάλογο προϊ όντων της UBH.
· Λόγωτου μι κρού μεγέθους των εξ αρτημάτων του συστήματος και των σχετι κών εργαλεί ων, πρέπει να προσέχετε κατά το χει ρι σμό γι α να
αποφύγετε κι νδύνους που σχετί ζ ονται με τυχαί α κατάποση ή αναρρόφηση από τον ασθενή.
· Η χρήση των προϊ όντων UBH απαι τεί κατάλληλη εκπαί δευση και άσκηση στον τομέα της οδοντι ατρι κής και των ει δι κοτήτων της .
Επομένως , πρέπει να χρησι μοποι ούνται μόνο από επαγγελματι κό προσωπι κό με τα κατάλληλα προσόντα και επαρκή εκπαί δευση.
· Όλα τα εξ αρτήματα του συστήματος έχουν σχεδι αστεί και κατασκευαστεί γι α συγκεκρι μένο σκοπό. Επομένως, εί ναι απόλυτα
προσαρμοσμένα. Κανένα εξ άρτημα δεν πρέπει να τροποποι εί ται από τον χρήστη ή να αντι καθί σταται με εργαλεί ο ή προϊ όν άλλου
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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. Η χρήση
υλι κών άλλων κατασκευαστών, οι 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 μεταξ ύ του εμφυτεύματος και του εργαλεί ου ή παρόμοι ου μπορεί να αποτελέσουν κι νδύνους γι α τον
ασθενή και τον χρήστη.
· Οι βί δες UBH εί ναι σχεδι ασμένες γι α μί α μόνο χρήση και δεν πρέπει να τι ς ξ αναχρησι μοποι ήσετε σε καμί α περί πτωση γι α να αποφύγετε
τον κί νδυνο μόλυνσης.
· Κατά τη χρήση του κατσαβι δι ού UBH, πρέπει να τηρούνται οι συστάσει ς ροπής στρέψης που αναφέρονται στι ς οδηγί ες χρήσης, ώστε να
δι ατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες γι α τη σωστή λει τουργί α και την ασφαλή χρήση του. Επι πλέον, η κατάσταση της σύνδεσης πρέπει να
ελέγχεται περι οδι κά και να αντι καθί σταται εάν υπάρχουν σημάδι α σημαντι κής φθοράς. Ο κατασκευαστής αποποι εί ται κάθε ευθύνη σε
περί πτωση μη τήρησης.
· Μη χρησι μοποι εί τε ποτέ προϊ όντα που έχουν υποστεί ζ ημι ά κατά τη μεταφορά, το χει ρι σμό στην κλι νι κή ή με οποι ονδήποτε άλλο τρόπο!
Προφυλάξ ει ς κατά τη δι αδι κασί α κατασκευής της πρόθεσης : Τα εργαστηρι ακά προϊ όντα που προσφέρονται από το Ball Head System® εί ναι
συμβατά με τι ς δι αδι κασί ες κατασκευής προσθέσεων μέσωυπολογι στή CAD-CAM, με τι ς τεχνι κές χύτευσης προσθετι κών δομών και με την
παραγωγή προσωρι νών προσθέσεων από ακρυλι κό υλι κό. Γι α τι ς οδηγί ες χρήσης και περαι τέρω πληροφορί ες σχετι κά με τα προϊ όντα
εργαστηρί ου, επι σκεφθεί τε τη δι εύθυνση www.bhs30.com. Όπως υποδει κνύει το καθι ερωμένο πρωτόκολλο και η εκπαί δευση των
επαγγελματι ών της οδοντι ατρι κής , πρέπει να υπενθυμί ζ εται ότι εί ναι ι δι αί τερα σημαντι κή η σωστή κατανομή των δυνάμεων, η παθητι κή
προσαρμογή και η ρύθμι ση της γέφυρας στα κολοβώματα των εμφυτευμάτων, η προσαρμογή της σύγκλει σης με τα αντί θετα ή ανταγωνι στι κά
της γνάθου ή η αποφυγή υπερβολι κών εγκάρσι ων δυνάμεων φόρτι σης , ι δί ως σε περι πτώσει ς άμεσης φόρτι σης.
Μεθοδολογί α χρήσης των βι δών UBH. Κλι νι κή δι αδι κασί α:
1. Αφαι ρέστε τη βί δα από τη συσκευασί α και τοποθετήστε την σε μι α σακούλα κατάλληλη γι α αυτόκαυστο.
2. Αποστει ρώστε τη βί δα με ατμό γι α 3 λεπτά στους 134º σε ατμοσφαι ρι κή πί εση.
3. Αφαι ρέστε την προσωρι νή αποκατάσταση, τα προσωρι νά μέρη ή τα καλύμματα επανόρθωσης, εάν υπάρχουν.
4. Τοποθετήστε τη σταθερή πρόσθεση και τοποθετήστε τι ς προσθετι κές βί δες χρησι μοποι ώντας το κλει δί UBH γι α να ει σαγάγετε τη βί δα
μέσα από τη γωνι ακή οπή της πρόσθεσης γι α εμφύτευση.
5. Σφί ξ τε ελαφρά τη βί δα και βεβαι ωθεί τε ότι εί ναι στερεωμένη στο εσωτερι κό σπεί ρωμα του εμφυτεύματος.
6. Εφαρμόστε την προφόρτι ση με τη συνι στώμενη ροπή στρέψης χρησι μοποι ώντας το κατσαβί δι UBH (προσαρμόζ εται σε χει ροκί νητες
λαβές γι α κλει δι ά ροπής με σύνδεση UNIGRIP). Χρησι μοποι ήστε ένα συμβατό κλει δί καστάνι ας γι α να ελέγξ ετε ότι η βί δα έχει σφί ξ ει με
τη ροπή που συνι στάται από τον κατασκευαστή στην ετι κέτα της συσκευασί ας.
7. Επαναλάβετε τη δι αδι κασί α, εφαρμόζ οντας ξ ανά τη συνι στώμενη ροπή μετά από 5-10 λεπτά.
8. Κλεί στε το κανάλι πρόσβασης των βι δών γι α να ολοκληρώσετε την αποκατάσταση.

Αποστεί ρωση με ατμό: Όλα τα εξ αρτήματα UBH παραδί δονται αποστει ρωμένα και θα πρέπει να καθαρί ζ ονται - με λουτρό σε απι ονι σμένο
και καθαρό νερό ή παρόμοι α μέθοδο - και να αποστει ρώνονται σύμφωνα με τα υγει ονομι κά πρότυπα που ι σχύουν σε κάθε περί πτωση, πρι ν
χρησι μοποι ηθούν στο στόμα. Επομένως , η βί δα UBH κλι νι κής χρήσης πρέπει να αφαι ρεθεί από την αρχι κή συσκευασί α και να τοποθετηθεί
σε ένα σακουλάκι που μπορεί να αποστει ρωθεί με αυτόκαυστο.
Συνι στώμενες παράμετροι γι α αποστεί ρωση με ατμό:

Χρόνος έκθεσης
Θερμοκρασί α

Προκατεργασί α κενού μονή ή κλασματι κή
3 λεπτά
Χρόνος έκθεσης
134˚C

> 20 – 30 λεπτά

Εάν ο χρήστης επι θυμεί να χρησι μοποι ήσει άλλες μεθόδους (π.χ. αποστεί ρωση με flash), αυτές πρέπει να επι κυρωθούν. Ο χρήστης ε ί ναι ο
τελι κός υπεύθυνος γι α την επι κύρωση των τεχνι κών και του εξ οπλι σμού αποστεί ρωσης (EN ISO 17665-1).
ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ: Ακολουθήστε τι ς οδηγί ες του κατασκευαστή του αυτόκαυστου σχετι κά με το χει ρι σμό του αποστει ρωτή και τη δι άταξ η του
φορτί ου στο εσωτερι κό του.

EM EXACT, S.A. C/Llobregat, 20 08291 RIPOLLET (Βαρκελώνη) – Ι ΣΠΑΝΙ Α
Τεχνι κή υποστήρι ξη και εξυπηρέτηση πελατών: Ball Head System, S.L., Avinguda Garrigues 17, 25001 Lleida - Ι σπανί α.
www.bhs30.com info@bhs30.com · +34 973 831 391
Αναφορά του προϊ όντος

Αρι θμός παρτί δας
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Μη αποστει ρωμένο
προϊ όν

Προϊ όν μί ας χρήσεως

Προσοχή κατά τη χρήση Ηλεκτρονι κή μορφή IFU

Κατασκευαστής
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