ΓΕΝΙ ΚΕΣ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙ Α ΕΝΤΟΠΙ ΣΤΕΣ (SCAN-BODIES)
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 τητε ς πληροφορί ε ς γι α την αποτε λε σματι κή χρήση των προϊ όντων emexact®.
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Όλα τα προϊ όντα που κατασκευάζ ονται από την
emexact®, πρέ πει να αποθηκεύονται σε θε ρμοκρασί α
με ταξ ύ 15-25 ºC και σε υγρασί α με ταξ ύ 50-60%. Τα
προϊ όντα θα πρέ πε ι να προστατεύονται από το άμε σο
ηλι ακό φως και κάθε τε χνητή υπε ρι ώδη ακτι νοβολί α
και να προστατε ύονται από όξ ι νε ς ουσί ε ς και βάσε ι ς .
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 της emexact®, δε ν εί ναι αποστει ρωμένα,
ε πομένως συνι στάται η αποστεί ρωση τους πρι ν από τη
χρήση, ακολουθώντας τι ς με θόδους που αναφέρονται
στην αντί στοι χη ενότητα.



Οι ε ντοπι στές emexact® έ χουν σχε δι αστε ί γι α να
δι ε υκολύνουν την ε ργασί α τόσο γι α κλι νι κή όσο και
γι α εργαστηρι ακή χρήση, ε πομέ νως συνι στάται η
προσεκτι κή ανάγνωση των οδηγι ών χρήσης .



Εί ναι κατασκευασμέ να από βι οσυμβατό πλαστι κό
(Peek), μη δι αφανέ ς , αντι θαμβωτι κό και
δε ν
χρε ι άζ εται ψε κασμός .



Χρησι μοποι ήστε τον ε ντοπι στή emexact® γι α να
προσδι ορί σετε τη θέ ση του αντί στοι χου οδοντι κού
ε μφυτε ύματος ή του αναλόγου εμφυτε ύματος σε
δι αδι κασί ες
ε νδοστοματι κής
ή εξ ωστοματι κής
σάρωσης .
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Οι ε ντοπι στές emexact® προσαρμόζ ονται στη σύνδε ση
των οδοντι ατρι κών εμφυτε υμάτων του ασθενούς ή στο
ανάλογο
που
ε ι σάγεται
στο
μοντέλο
του
οδοντι ατρι κού εργαστηρί ου και στερε ώνονται με την
παρε χόμενη βί δα.



Με τά τη σάρωση, η θέ ση και ο προσανατολι σμός του
ε ργαστηρι ακού αναλόγου ή του εμφυτε ύματος , ανάλογα
με το αν ο εντοπι στής χρησι μοποι εί ται ε ξ ωστοματι κά
ή ε νδοστοματι κά, μεταδί δε ται
στο λογι σμι κό
σχε δι ασμού.



Μπορεί τε να κατε βάσετε τι ς βι βλι οθήκε ς CAD/CAM
που σχε τί ζ ονται με τους ε ντοπι στέ ς emexact® από το
δι αδί κτυο:
www.emexact.com



Η ε ύκολη αναγνώρι σή τους και η υψηλή ακρί βε ι α
ε πανατοποθέ τησης στο STL τα καθι στούν ι δανι κά γι α
πρακτι κή ε ξ άσκηση, καθώς και συμβατά με τα
κυρι ότερα συστήματα CAD/CAM (μπορε ί τε να τα βρεί τε
στην ι στοσελί δα μας : www.emexact.com).



Στη συνέ χει α, χρησι μοποι ώντας το λογι σμι κό CAD,
μπορεί τε να σχε δι άσε τε την πρόσθε ση απε υθε ί ας στο
ε μφύτε υμα ή σε δι ε πι φάνε ι ε ς τι τανί ου. Κατά το
σχε δι ασμό της πρόσθε σης , η ει σαγωγή της βί δας
μπορεί να δι ορθωθεί μεταξ ύ 0° και 30°.



Παρέχονται με σήμανση λέι ζ ε ρ γι α την αναγνώρι ση του
κολοβώματος σάρωσης .



Η χρήση των προϊ όντων αντε νδε ί κνυται σε ασθε νεί ς με
παθήσε ι ς που αποκλε ί ουν τη χρήση χε ι ρουργι κής
ε πέ μβασης
γι α
την
τοποθέτηση
οδοντι κών
ε μφυτε υμάτων.



Γι α να ε πι τύχετε μι α ακρι βή ανάγνωση σάρωσης , δεν θα
πρέ πε ι να σημε ι ώνε τε ή να τροποποι ε ί τε τους
ε ντοπι στέ ς , καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσε ι τη μη
αναγνώρι σή τους από το λογι σμι κό.



Θα πρέ πε ι να αντι καταστήσετε τον ε ντοπι στή εάν
παρατηρήσε τε ε νδε ί ξ ε ι ς φθοράς .



Οι ε ντοπι στές emexact® έ χουν σχε δι αστε ί γι α να
χρησι μοποι ούνται με το αντί στοι χο συμβατό σύστημα
ε μφυτε ύματος που αναφέρε ται στην πε ρι γραφή του και
μόνο γι α τη συγκε κρι μέ νη πλατφόρμα (δι άμε τρος ).



Τα κολοβώματα ε ντοπι σμού δε ν
πρέ πε ι
χρησι μοποι ούνται με ασύμβατη σύνδεση.
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Υπάρχε ι κί νδυνος αναρρόφησης ή κατάποσης των
προϊ όντων όταν χρησι μοποι ούνται ε νδοστοματι κά,
οπότε θα πρέ πε ι να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα
γι α να αποφευχθε ί αυτό το ε νδε χόμε νο.





Τα προϊ όντα της emexact® δε ν ε ί ναι αποστε ι ρωμέ να,
ε πομένως συνι στάται η μέ θοδος αποστεί ρωσης με υγρή
θε ρμότητα (αυτόκαυστο). Πρώτα θα πρέ πε ι
να
αφαι ρέ σε τε το προϊ όν από τη συσκε υασί α και να το
τοποθε τήσε τε σε μι α σακούλα κατάλληλη γι α
αποστε ί ρωση σε αυτόκαυστο και να ακολουθήσε τε τη
μέ θοδο που περι γράφε ται παρακάτω.



Εί ναι
η
πι ο
συνηθι σμέ νη
μέθοδος
που
χρησι μοποι εί ται σε οδοντι ατρι κές κλι νι κέ ς και
ε ργαστήρι α. Η αποστεί ρωση παράγε ται με έ ναν φυσι κό
παράγοντα, την υγρή θερμότητα, η οποί α προκαλε ί
με τουσί ωση και πήξ η των πρωτε ϊ νών. Τα αποτελέ σματα
αυτά οφεί λονται κυρί ως σε δύο λόγους :



Το νερό ε ί ναι ένα πολύ δραστι κό χημι κό εί δος και
πολλές βι ολογι κέ ς δομές (DNA, RNA, πρωτεΐ νες κλπ.)
παράγονται από αντι δράσε ι ς που απομακρύνουν το
νε ρό. Επομένως , οι αντί στροφε ς αντι δράσε ι ς θα
μπορούσαν να βλάψουν το κύτταρο λόγω της παραγωγής
τοξ ι κών προϊ όντων. Επι πλέ ον, οι δε υτε ροταγε ί ς και
τρι τοταγε ί ς δομέ ς των πρωτεϊ νών σταθεροποι ούνται
με ε νδομορι ακούς δε σμούς υδρογόνου που μπορούν να
αντι κατασταθούν και να δι ασπαστούν με το νε ρό σε
υψηλέ ς θε ρμοκρασί ε ς .



Οι υδρατμοί έχουν πολύ υψηλότε ρο συντελε στή
με ταφοράς θε ρμότητας από τον αέ ρα. Επομένως , τα υγρά
υλι κά με ταφέ ρουν τη θε ρμότητα πολύ ταχύτε ρα από τα
στε γνά
υλι κά
λόγω
της
ε νέ ργε ι ας
που
απε λευθερώνε ται κατά τη συμπύκνωση.



Το αυτόκαυστο εί ναι η πι ο συχνά χρησι μοποι ούμε νη
συσκε υή γι α θερμοκρασί ε ς άνω των 100°C. Γι α την
αφαί ρε ση των οργανι σμών που σχηματί ζ ουν σπόρι α
χρησι μοποι εί ται θερμοκρασί α 121°C (ατμόσφαι ρα
υπε ρπί ε σης ) με χρόνο έκθε σης άνω των 15 λε πτών
σύμφωνα με τι ς συστάσε ι ς του κατασκε υαστή του
αυτόκαυστου.
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Τα προϊ όντα της emexact®, προορί ζ ονται γι α χρήση από
ε ξ ε ι δι κε υμέ νους
ε παγγε λματί ε ς
υγε ί ας
(οδοντοτε χνί τες , γι ατροί
και
οδοντί ατροι ). Η
ασφάλε ι α και η αποτελεσματι κότητα των προϊ όντων
της emexact®, ε ί τε πρόκει ται γι α βί δες κολοβωμάτων
ε ί τε γι α άλλα χε ι ρουργι κά και
προσθε τι κά
οδοντι ατρι κά ε ξ αρτήματα, ε ί ναι ε γγυημέ νες μόνο
όταν η χρήση τους πε ρι ορί ζ ε ται σε κατάλληλα
ε κπαι δε υμέ νους ε παγγε λματί ε ς .



Συνι στάται οι ε ι δι κε υμέ νοι ε παγγε λματί ε ς υγεί ας
(οδοντοτε χνί τες , γι ατροί και οδοντί ατροι ) να
ε λέ γχουν τακτι κά, κάθε 6 μήνε ς , γι α ενδεχόμενε ς
αλλαγέ ς στη λει τουργί α του προϊ όντος .



Χρησι μοποι εί τε πάντα την παρε χόμε νη βί δα γι α τη
στε ρέ ωση στο οδοντι ατρι κό εμφύτε υμα ή στο ανάλογο
ε μφύτε υμα.



Πρι ν χρησι μοποι ήσε τε τον ε ντοπι στή ε νδοστοματι κά,
φροντί στε να καθαρί σετε και να απολυμάνετε το
προϊ όν. Επομέ νως , χρησι μοποι ήστε καθαρι στι κά και
απολυμαντι κά δι αλύματα κατάλληλα γι α οδοντι ατρι κή
χρήση. Επι πλέον, το προϊ όν πρέ πει να αποστε ι ρώνε ται
σύμφωνα με τι ς με θόδους που περι γράφονται στην
αντί στοι χη ε νότητα.
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Τα προϊ όντα της emexact® προορί ζ ονται γι α μί α μόνο
χρήση πρι ν από την ημε ρομηνί α λήξ ης , όπως
αναφέ ρεται
στην ε τι κέ τα του προϊ όντος . Η
ε παναλαμβανόμενη χρήση του ί δι ου ε ντοπι στή
αναφοράς
μπορεί
να οδηγήσε ι
σε
ανακρι βή
αποτελέ σματα σάρωσης . Σε πε ρί πτωση ενδοστοματι κής
χρήσης γι α την αφαί ρε ση του προϊ όντος από έναν
ασθενή, πρέ πει να αποσυρθε ί , δι ότι ε νδέ χε ται να έχει
έ ρθει σε ε παφή με βι ολογι κά υλι κά του ασθενούς (αί μα,
ι στοί κλπ.) και τα τυχόν υπολε ί μματα θα μπορούσαν να
πε ράσουν
σε
άλλον
ασθε νή
σε
περί πτωση
ε παναχρησι μοποί ησης χωρί ς κατάλληλο καθαρι σμό και
απολύμανση.



Η βί δα που παρέ χε ται με τους ε ντοπι στές απαι τεί
χε ι ροκί νητο σφί ξ ι μο. Αρκε ί να σφί ξ ετε ελαφρά τη
βί δα, καθώς η μόνη λε ι τουργί α της εί ναι η στερέωση
κατά τη φάση της σάρωσης .
Συνι στώμε νη χει ροκί νητη ροπή (μέ γ. 15 N·cm)

EM EXACT, S.A.
C/Llobregat, 20 08291 RIPOLLET (ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ)
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