
INSTRUKCJA UŻYCIA INSTRUMENTÓW WIELORAZOWYCH FIRMY AB DENTAL DEVICES

PL

ZASTRZEŻENIE: Produkty firmy AB Dental Devices są przeznaczone do użytku wyłącznie przez certyfikowanych 
stomatologów i upoważniony personel po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie implantów.

INFORMACJE OGÓLNE  
niniejsza instrukcja użycia instrumentów firmy AB Dental Devices obejmuje następujące kategorie: narzędzia, wiertła 
i skrzynki na zestawy. W niniejszej instrukcji użycia pojęcie „instrumenty” będzie oznaczać wszystkie te produkty. 
Instrumenty są przeznaczone do wielorazowego użytku i powinny być czyszczone, dezynfekowane i sterylizowane 
przed każdym użyciem.

WSKAZANIA  
instrumenty firmy AB Dental Devices są przeznaczone do stosowania w chirurgii i stomatologii zachowawczej w 
celu przywrócenia pacjentowi funkcji żucia.  
Konkretne wskazanie dla każdej kategorii instrumentów zostało opisane poniżej.  
 
Docelowa grupa pacjentów 
produkty są przeznaczone do stosowania u kobiet lub mężczyzn w wieku powyżej 18 lat.

OSTRZEŻENIA 
stosowanie niesterylnych komponentów może prowadzić do zakażenia tkanek lub przeniesienia chorób zakaźnych.

PRZESTROGA
• Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub 

stomatologom bądź na ich zamówienie.
• Wszystkie instrumenty, które są używane podczas procedury klinicznej lub procesu wykonywanego przez technika 

laboratoryjnego, muszą być utrzymywane w dobrym stanie, a użytkownik powinien dbać o ich stan fizyczny, aby 
uniknąć uszkodzenia innych powiązanych produktów, takich jak implanty i części protetyczne, lub uszkodzenia 
kości. 

• Zużyte instrumenty należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony 
środowiska lub zwrócić do firmy AB Dental Devices. 

• Podczas postępowania z instrumentami skażonymi należy zawsze nosić rękawiczki.
• W celu ochrony oczu przed wyrzucanymi cząstkami należy nosić okulary ochronne.
• Aby uniknąć wdychania aerozolu lub wytworzonego pyłu, należy nosić maskę chirurgiczną.
• Przed użyciem należy upewnić się, że wiertła lub odpowiednie narzędzia są odpowiednio osadzone i zablokowane 

w tulei prostnicy.
• Prostnicę należy utrzymywać w dobrym stanie i zgodnie z instrukcjami producenta.
• Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości wiercenia podanej w zalecanym protokole wiercenia w katalogu 

produktów. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu i powiązanym komplikacjom.
• Należy unikać zbyt długiego czasu wiercenia. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu i powiązanym komplikacjom.
• Podczas użycia wiertłem należy stale poruszać, aby uniknąć miejscowego nagrzewania.
• Zalecamy wymianę wiertła co 10 zastosowań.
• Unikaj wspólnego czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i wierteł z różnych materiałów
• Należy unikać kontaktu z roztworami, których główny składnik to: alkohol fenolowy, chlor, aldehyd, kwas, 

czwartorzędowe związki amonu, nadtlenek wodoru, roztwór soli w wysokim stężeniu oraz z wodą o wysokim 
stężeniu chloru.

• Należy używać wyłącznie specjalnie opracowanych środków czyszczących i dezynfekujących. 

PRZECIWWSKAZANIA 
obowiązują typowe przeciwwskazania związane z narzędziami i materiałami do wiercenia stosowanymi w 
chirurgii jamy ustnej. Lekarz rodzinny musi ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta i jego kwalifikację do zabiegu 
chirurgicznego.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE  
produkty należy sprawdzić przed użyciem. Produkty należy przechowywać w czystym miejscu, z dala od 
bezpośredniego światła słonecznego. Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować zmianę właściwości 
produktów i doprowadzić do usterki.  

PROCES CZYSZCZENIA I STERYLIZACJI 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI:
1. Bezpośrednio po użyciu (w ciągu 30 min.) należy zdemontować instrumenty wieloczęściowe, a następnie 

przetrzeć i opłukać je, aby usunąć duże zabrudzenia, krew i tkankę przed czyszczeniem. 
Należy użyć nylonowej szczoteczki, aby usunąć zanieczyszczenia z instrumentów, szczególnie jeśli 
zanieczyszczenia występują w nieprzelotowych otworach lub kanałach. Instrumenty należy wówczas przepłukać 
igłą podskórną. 

2. Zanurzyć wiertła i/lub narzędzia w łagodnym, dostępnym na rynku detergencie o obojętnym pH, przeznaczonym 



do stosowania z instrumentami dentystycznymi, zgodnie z instrukcjami producenta. 
Należy użyć nylonowej szczoteczki, aby usunąć zanieczyszczenia z instrumentów, szczególnie jeśli 
zanieczyszczenia występują w nieprzelotowych otworach lub kanałach. Instrumenty należy wówczas przepłukać 
igłą podskórną. 
Instrumenty należy płukać pod mocnym strumieniem wody przez co najmniej 3 minuty. 

3. Zanurzyć wiertła i/lub narzędzia w łagodnym, dostępnym na rynku środku dezynfekującym o obojętnym pH, 
przeznaczonym do stosowania z instrumentami dentystycznymi, zgodnie z instrukcjami producenta, a następnie 
przepłukać igłą podskórną. 
Instrumenty należy płukać pod mocnym strumieniem wody przez co najmniej 3 minuty. 

4. Wysuszyć instrumenty przy pomocy czystych, niestrzępiących się, jednorazowych chusteczek lub suchym 
ciepłem w temperaturze nieprzekraczającej 134°C/275°F.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STERYLIZACJI:
5. Umieścić instrumenty do sterylizacji w dostępnym na rynku woreczku do sterylizacji w autoklawie.
6. Wysterylizować instrumenty parą wodną zgodnie z instrukcją obsługi autoklawu. Ustawić autoklaw na 

temperaturę 134°C/275°F przez 6 minut, a następnie ustawić 30-minutowy cykl suszenia. Aby uniknąć 
pojawienia się plam na powierzchni instrumentów, należy używać wody destylowanej. Przed użyciem należy 
upewnić się, że elementy wewnątrz autoklawu nie są zardzewiałe.

7. NIE zaleca się stosowania sterylizatorów chemicznych (Chemclave).

Rodziny produktów — przeznaczenie i opis produktu 
Wiertła 
Wiertła są przeznaczone do przygotowania osteotomii w kości szczęki w celu wszczepienia implantu zębowego. 
Wiertła są wykonane ze stali nierdzewnej o jakości medycznej, z powłoką lub bez. Wiertła są połączone z prostnicą. 
Wiertła są oznaczone rozmiarami i kodem barwnym w celu ułatwienia identyfikacji. Użyj rozmiaru i kodu koloru, aby 
wybrać odpowiednie wiertło do swojej procedury.
Należy postępować zgodnie z zalecanym protokołem wiercenia, zależnym od charakterystyki implantu.  
 
Poniżej wymieniono wszystkie rodziny wierteł:

 Rodzina
produktów

Opis Przeznaczenie

TMD Wiertła znakujące Zaznaczanie miejsca wiercenia

 TPD 
TD

 Wiertła prowadzące
Wiertła proste

 Wiercenie do pożądanej długości/długości implantu zgodnie ze
znacznikami głębokości

TPDD 
TDD

 Powlekane wiertło
 prowadzące Powlekane
wiertło proste

 Wiercenie do pożądanej długości/długości implantu zgodnie ze
znacznikami głębokości

TDSD  Powlekane wiertła
stopniowane

 Wiercenie do pożądanej długości/długości implantu zgodnie ze
znacznikami głębokości

TDCSt  Wiertła stożkowe z
ogranicznikiem

 Wiertło o zwężonym/stożkowym kształcie o dedykowanej długości, w
zależności od długości implantu

TDG  Chirurgiczne wiertło
prowadzące

Wiercenie przez stent prowadzący, zgodnie z pożądaną długością/
długością implantu

TDCS Nawiertaki Wiercenie w kości korowej

TDTI Wiertła trepanacyjne  Wiercenie wokół implantu w celu jego usunięcia



Narzędzia 
Poniżej wymieniono rodziny narzędzi:

Zestawy protetyczne D4 i PK  
D4-3.75, X; D4-3, X; PK-D2 
Zestawy protetyczne D4 zawierają dedykowany zaczep do implantów, trzy plastikowe transfery PK-D2 (jednorazowy 
plastikowy transfer zatrzaskowy) oraz analog implantu. 
 
D4-P64; D4-P14C; PK-D2 
Zestawy protetyczne D4 i PK zawierają dedykowaną tuleję (nieprzeznaczoną do uzupełnienia ostatecznego) do 
zaczepów blokowanych na śrubę oraz trzy plastikowe transfery PK-D2. 
Po połączeniu dedykowanego łącznika lub dedykowanej tulei PK-D2 jest zatrzaskiwany na odpowiednim produkcie 
i umożliwia użytkownikowi pobranie wycisku zamkniętego. Odpowiedni produkt/analog jest zatrzaskiwany na 
plastikowych transferach PK-D2, które znajdują się w wycisku, a następnie przesyłany do pracowni, umożliwiając 
technikowi stworzenie modelu gipsowego. 
Zaleca się wysterylizowanie części metalowych przed użyciem. 
Plastikowe transfery PK-D2 i PK-P2 nie powinny być sterylizowane.
 
Zaczepy/korpusy do skanowania 
P3, SC/P14, SC/P64, SC  
Zaczepy/korpusy do skanowania przeznaczone do przenoszenia danych dotyczących pozycji i orientacji implantu/
multiunitu (zaczep blokowany na śrubę) (w jamie ustnej pacjenta lub modelu gipsowym) do pliku cyfrowego w celu 
późniejszego planowania uzupełnienia odbudowy protetycznej. 
Zaczepy/korpusy do skanowania mogą być używane jako wewnątrzustne zaczepy do skanowania lub zaczepy/
korpusy do skanowania modelu gipsowego i są przeznaczone do wielokrotnego użytku. 
Zaczepy/korpusy do skanowania są wykonane z biokompatybilnego PEEK z co najmniej 2 płaskimi powierzchniami 
dla łatwego i dokładnego ustawienia/rejestracji skanowanego obrazu z modelem z biblioteki. Zaczep/korpus do 
skanowania koreluje z implantem lub połączeniem blokowanym na śrubę. W celu uzyskania większej precyzji 
skanowania zalecamy umieszczenie płaskich powierzchni w orientacji podniebiennej/językowej. W przypadku 

 Rodzina produktów
lub konkretny numer/
numery katalogowe

Opis Przeznaczenie

T3, T3G Wkrętaki zapadkowe do implantów Wkręcanie implantu do osteotomii

T5
Wkrętaki do implantów lub protez/
do mocowania do kątnicy

 Wkręcanie implantu do osteotomii lub mocowanie protez do
implantów lub innych produktów

T1, T2, T13 Prowadniki protetyczne Wprowadzanie protez na implanty lub inne produkty

T8, T8c
 Klucz zapadkowy i klucz zapadkowy
dynamometryczny

Przeniesienie momentu obrotowego do narzędzi zapadkowych

T9 Głębokościomierz Zgłębnik wskazujący głębokość osteotomii

T10 Prostnica Przeniesienie momentu obrotowego do narzędzi zapadkowych

 T11 Młotek Uderzanie w inne narzędzia w celu ułatwienia złamania kości

T15
 Narzędzie do usuwania złamanych
śrub

Usuwanie złamanych śrub

T16 Pozycjoner nachylenia implantu Pomoc wizualna do angulacji

T17 Dziurkacz tkankowy Cięcie tkanki dziąseł

T18 Narzędzie do usuwania implantów Usuwanie implantów ze zużytym łbem sześciokątnym

T22 Chwytak do zaczepów  Pozwala technikowi przytrzymać zaczep i dostosować go

T4 Śruby do usuwania Usuwanie zablokowanego zaczepu z implantu

TP Gwoździe  Utrzymują pozycję prowadnicy

TH Prostnice Adapter prowadzący dla tulei i wierteł

TDE  Przedłużenie wiertła Adapter/przedłużacz kątnicy (obrotowy)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transfery wyciskowe
 Pomoce do wycisków otwartych i zamkniętych  (patrz
dodatkowe szczegóły poniżej)

D1
 Model analogowy/analog modelu
cyfrowego

Repliki implantów i protez do modeli

D4 Zestaw protetyczny
 Tuleja do multiunitu (P64, P14C-4 lub P16C-4) + pomoce do
 pobierania wycisków zamkniętych (patrz dodatkowe informacje
poniżej)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Zaczepy/korpusy do skanowania
 Przenieś pozycję i orientację implantu lub śruby zachowanego
 łącznika do pliku cyfrowego w celu późniejszego planowania
odbudowy protetycznej (patrz dodatkowe informacje poniżej).



stosowania z implantem/zaczepem ustawionym pod kątem, krótka płaska powierzchnia zaczepu do skanowania 
powinna być ustawiona względem skośnej (policzkowej) strony podstawy.  
Zaczep/korpus do skanowania jest mocowany śrubą do implantu lub zaczepu blokowanego na śrubę z 
zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią platformą. 
Różne zaczepy/korpusy do skanowania są właściwe dla różnych platform (implanty lub blokowane na śrubę) i różnią 
się kształtem/rozmiarem. Proces skanowania powinien przebiegać zgodnie z zaleceniami systemu skanowania/
CADCAM. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią platformę w oprogramowaniu oraz odpowiedni typ dla wybranego 
uzupełnienia (blokowane/nieblokowane). Po użyciu zaczep do skanowania można poluzować i odłożyć delikatnie do 
przechowywania. 
Zaczepy do skanowania muszą zostać wyczyszczone i wysterylizowane przed użyciem w jamie ustnej pacjenta. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia/sterylizacji. 
 
Pudełka na zestawy
Skrzynki na zestawy są przeznaczone do porządkowania i przechowywania instrumentów stomatologicznych 
podczas procesu sterylizacji, operacji, przechowywania i transportu. 
 
USUWANIE 
Części, które nie nadają się do dalszego użytkowania, muszą zostać zutylizowane/usunięte zgodnie z lokalnymi 
przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku konieczności zwrotu zanieczyszczonych 
produktów do firmy AB Dental należy postępować zgodnie z polityką zwrotów. 
 
WAŻNE
Problemy pojawiające się w związku z produktami należy zgłaszać, ze wskazaniem powiązanego produktem, 
przedstawicielowi firmy AB Dental.  
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z produktami, użytkownik i/lub pacjent 
powinien zgłosić taki incydent do firmy AB Dental oraz do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym 
doszło do poważnego incydentu.
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REF

Przestroga 
Wskazuje potrzebę zapoznania się z instrukcją użycia, w której znajduje się 
ważna przestroga

Znak zgodności CE

Kod partii 
Numer serii

Numer katalogowy

Patrz instrukcja użycia: www.ab-dent.com/ifu

Data produkcji

Producent

Niesterylny

Produkt wydawany z przepisu lekarza

Wyrób medyczny

Chronić przed światłem słonecznym

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
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