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Lab Vidası

Bu cihaz, diş implantı alanında uzmanlaşmış
profesyoneller tarafından uygulanması gereken
özel bir prosedür için tasarlanmıştır. Üründen en
iyi sonucu elde etmek için, ürünü uygun teknik
bilgi ile kullanın ve ameliyathane de dahil olmak
üzere her zaman uygun koşullar altında kullanın.
TANIM
Lab Vidası, titanyum alaşımı Ti6Al4V-ELI’den
üretilir. Üst ucu (baş), yerleştirilmesi için
önerilen anahtara/bağlantıya uygun bir şekilde
oturur ve gövde kısmında fiksasyon için spesifik
geometriye sahip dişleri vardır. Lab Vidaları,
analoğa dahili olarak vidalanmaya elverişli
geometri ve pirinç koping / ölçü postunun iç
kısmında oturma yeri ile 4.1 ve 5.0 platformları
için mevcuttur.
KULLANIM TALİMATLARI
Bu ürün, ara ürünü implant analoğu üzerine
sabitlemek amacıyla laboratuvar kullanımı için
tasarlanmıştır.
UYGULAMALAR
Lab Vidaları, ara ürünü implant analoğu üzerine
sabitlemek için laboratuvar ortamında kullanılır.
İmplant platformunu kontrol edin ve protez
planlamasına uygun Lab Vidasını seçin.
KONTRENDİKASYONLAR
Bu ürün, intraoral kullanım için kontrendikedir.
KULLANIM
Vidayı 1.2 Anahtarı kullanarak tutun ve 10 N.cm
tork ile yerleştirin. Yerleştirme sırasında, ürünü
Analoğun yerleştirme ekseni ile hizaladığınızdan
emin olun.
SUNUM VE STERİLİZASYON
Bu ürün, tek kullanımlık olup ambalaj içerisinde
tek olarak sunulur.
ÖNLEMLER
•
Yetersiz planlama; implantın kaybedilmesi
veya kırılması, dayanakların ve/veya
protez vidalarının gevşemesi veya kırılması
gibi sistemin başarısızlığı ile sonuçlanarak
implant/protez düzeneğinin performansını
tehlikeye atabilir.
•
Bu ürün tek kullanımlıktır.
•
Bu ürünün tekrar kullanılması şunlara
neden
olabilir:
kalıntı
ürünlerin,
mikroorganizmaların ve/veya önceki
kullanımlardan
ve/veya
yeniden
işlemelerden kaynaklanan maddelerin
olumsuz biyolojik etkileri; ürünlerin
fiziksel,
mekanik
ve
kimyasal
özelliklerindeki makro ve mikro yapısal
değişiklikler - istenen işlevselliği riske
atabilir. Bu ürünün tekrar kullanılmasında,
ürünün güvenliği ve etkinliği garanti
edilmez ve ürünlere ilişkin tüm garantiler
reddedilir.
•
Ambalajın hasarlı olması durumunda
ürünü kullanmayın.
•
Son kullanma tarihi geçmiş ürünü
kullanmayın.
•
Kullanılan protez bileşeni için önerilen
torka bakın. Aşırı veya eksik tork
istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

•
•

•

•

Her prosedürden önce, parçaların düzgün
bir şekilde oturduğundan emin olun.
Her prosedürden önce kullanım ömürlerini
göz önünde bulundurarak cerrahi aletlerin
durumlarını kontrol edin. Hasarlı, işaretleri
silinmiş, keskinliği azalmış, deformasyona
uğramış ve aşınmış parçaları yenisi ile
değiştirin.
Daima ayın marka ve grubundaki ürün
dizilerini kullanın. Diğer üreticilere ait
protez dayanaklarının ve/veya parçaların
kullanılması, sistemin kusursuz bir şekilde
çalışmasını garanti etmez ve herhangi bir
ürün garantisini muaf tutar.
Ürünlerin kullanım talimatlarına göre
kullanılması uzmanların sorumluluğu
altındadır.

YAN ETKİLER
Ürün, kullanım talimatlarına göre kullanıldığı
takdirde herhangi bir yan etki görülmeyecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI
Bu ürün kullanılacağı zamana kadar temiz ve
kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından
korunarak ve oda sıcaklığında orijinal
ambalajında depolanmalıdır.
MALZEMENİN İMHASI
Dental
implant
yerleştirme
cerrahi
uygulamalarında kullanılan her ürün ve sarf
malzeme, bu ürünleri kullanan kişilerin sağlığını
tehlikeye atabilir. Lütfen yürürlükteki mevzuatı
gözden geçirin ve yürürlükte mevzuat uyarınca
davranın.
SON KULLANMA TARİHİ
Her bir ürünün son kullanma tarihi ürün etiketi
üzerinde belirtilmiştir.
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