
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA INSTRUMENTELOR REUTILIZABILE AB DENTAL DEVICES  

RO

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Produsele AB Dental Devices sunt destinate a fi utilizate numai de medici 
stomatologi certificați și de personal autorizat, cu pregătire specifică în domeniul implanturilor.

GENERALITĂȚI 
Aceste instrucțiuni de utilizare pentru produsele de instrumentar ale AB Dental Devices includ următoarele categorii: 
Instrumente, freze și cutii de truse. În aceste IDU, termenul instrumente va descrie toate aceste produse. 
Instrumentele sunt reutilizabile și trebuie să fie curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de orice utilizare.

INDICAȚII
Sistemul de implanturi dentare  AB Instrumentele Dental Devices sunt destinate utilizării în aplicații chirurgicale și de 
restaurare, pentru a restabili funcția de masticație a pacientului.  
Indicațiile specifice pentru fiecare categorie de instrumente sunt descrise mai jos.  

Pacienții țintă 
Produsele sunt destinate femeilor sau bărbaților cu vârsta de peste 18 ani.

AVERTISMENTE
Utilizarea de componente nesterile poate conduce la infectarea țesuturilor cu boli infecțioase.

ATENȚIE
• Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv către un medic sau un stomatolog autorizat sau la ordinul 

acestora.
• Toate instrumentele care sunt utilizate în timpul procedurii clinice sau în timpul procesului tehnic de laborator trebuie să 

fie menținute în stare bună, iar utilizatorul trebuie să aibă grijă de starea lor fizică, pentru a evita orice deteriorare a altor 
produse asociate, cum ar fi implanturile și piesele protetice sau deteriorarea osului. 

• Instrumentele uzate trebuie să fie eliminate/aruncate în conformitate cu reglementările autorităților locale și cu cerințele de 
mediu sau returnate la AB Dental Devices. 

• Purtați întotdeauna mănuși atunci când manipulați  instrumente contaminate.
• Trebuie să se poarte protecție pentru ochi, pentru a se proteja împotriva particulelor ejectate.
• Trebuie purtată o mască chirurgicală, pentru a evita inhalarea aerosolului sau a prafului generat.
• Asigurați-vă că burghiele sau uneltele relevante sunt complet așezate și prinse în colierul piesei de mână, înainte de 

utilizare.
• Mențineți piesa de mână în stare bună de funcționare și în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
• Nu depășiți viteza maximă de frezare indicată în protocolul de frezare recomandat în catalogul de produse, pentru a 

preveni supraîncălzirea și complicațiile asociate.
• Evitați durata excesivă de frezare, pentru a preveni supraîncălzirea și complicațiile asociate.
• Deplasați burghiul în mod continuu atunci când îl utilizați, pentru a evita încălzirea localizată.
• Vă sfătuim să înlocuiți freza la fiecare 10 utilizări.
• Evitați curățarea, dezinfectarea și sterilizarea împreună, a sculelor și burghielor din diferite materiale
• Evitați contactul cu soluții al căror ingredient principal are o concentrație mare de: alcool fenolic, clor, aldehidă, acid, 

amoniac cuaternar, peroxid de hidrogen, soluție salină și apă cu concentrație mare de clor.
• Folosiți numai agenți de curățare și de dezinfecție special concepuți. 

CONTRAINDICAȚII
Trebuie făcute observațiile obișnuite privind contraindicațiile asociate cu materialele pentru instrumente și freze utilizate în 
chirurgia orală. Starea generală de sănătate a pacientului și adecvarea acestuia pentru chirurgia orală trebuie să fie evaluate 
de medicul generalist.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE  
Produsele trebuie să fie inspectate înainte de utilizare. Produsele trebuie depozitate într-un mediu curat, ferit de lumina 
directă a soarelui. Depozitarea incorectă poate deteriora caracteristicile produselor și poate conduce la defectarea acestora.  

PROCESUL DE CURĂȚARE ȘI STERILIZARE 
INSTRUCȚIUNI PENTRUPROCESUL DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE:
1. Imediat după utilizare (în decurs de 30 min.), dezasamblați instrumentele din mai multe piese, ștergeți și clătiți instrumentul 

pentru a îndepărta murdăria grosieră, sângele și țesuturile, înainte de curățare. 
Folosiți o perie de nailon pentru a îndepărta resturile de pe instrumente, în special dacă sunt prinse în orificiul orb sau în 
lumen și spălați cu un ac hipodermic. 

2. Scufundați frezele și/sau uneltele într-un  detergent ușor, cu pH neutru, disponibil în comerț, pentru utilizare cu instrumente 
dentare, conform instrucțiunilor producătorului. 
Folosiți o perie de nailon pentru a îndepărta resturile de pe instrumente, în special dacă sunt prinse în orificiul orb sau în 
lumen și spălați cu un ac hipodermic. Clătiți instrumentele sub un jet puternic de apă timp de cel puțin 3 minute. 

3. Scufundați frezele și/sau instrumentele într-un detergent ușor, cu pH neutru, disponibil în comerț, pentru utilizare cu 
instrumente dentare, conform instrucțiunilor producătorului și spălați cu un ac hipodermic. Clătiți instrumentele sub un jet 
puternic de apă timp de cel puțin 3 minute. 



4. Uscați instrumentele cu șervețele curate, fără scame, de unică folosință sau cu căldură uscată care să nu depășească 134 
°C/275 °F.

INSTRUCȚIUNI DE STERILIZARE:
5. Așezați instrumentele pentru sterilizare în interiorul unei pungi pentru autoclave disponibile în comerț.
6. Sterilizați instrumentele cu abur, conform instrucțiunilor autoclavei. Setați autoclava la 134 °C/275 °F timp de 6 minute, 

urmat de un ciclu de uscare de 30 de minute. Trebuie utilizată apă distilată, pentru a evita petele de suprafață. Asigurați-vă 
înainte de utilizare că elementele din interiorul autoclavei nu sunt ruginite.

7. Chemclave NU este recomandat.

FAMILII DE PRODUSE – UTILIZARE PRECONIZATĂ ȘI DESCRIEREA PRODUSULUI 
Freze
Frezele sunt destinate pregătirii osteotomiei în maxilar, pentru inserarea implantului dentar. 
Frezele sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate medicală, cu sau fără acoperire. Frezele sunt conectate la piesa de mână. 
Burghiele au fost marcate cu dimensiuni și codificate pe culori, pentru a fi ușor de identificat. Marcajul dimensiunilor și codul 
de culori trebuie utilizate pentru a selecta freza potrivită pentru fiecare procedură.  
Urmați protocolul de frezare recomandat în funcție de caracteristicile implantului.  

În continuare sunt prezentate toate familiile de freze:

Instrumente
În continuare sunt prezentate toate familiile de instrumente:

Familia de produse Descriere Utilizare preconizată
TMD Freze de marcare Marchează locul de frezare

 TPD 
TD Freză pilot, Freze drepte  Frezează la lungimea dorită/de implant, în conformitate cu

marcajele de adâncime

TPDD 
TDD

 Freză pilot cu acoperire,
Freze drepte cu acoperire

 Frezează la lungimea dorită/de implant, în conformitate cu
marcajele de adâncime

TDSD Freze acoperite în trepte  Frezează la lungimea dorită/de implant, în conformitate cu
marcajele de adâncime

TDCSt Freze conice cu opritor  Frezează în formă de con/cu formă conică, cu lungime
dedicată în funcție de lungimea implantului

TDG  Freză pentru chirurgie de
ghidare

Frezează prin stent de ghidare în funcție de lungimea dorită/
de implant

TDCS Freze de teșire Frezează osul cortical
TDTI Freze cu trepanație  Frezează în jurul implantului, pentru a îndepărta implantul

Familia de produse 
sau numărul/numerele 
specific(e) de catalog

Descriere Utilizare preconizată

T3, T3G Elemente de acționare cu clichet pentru 
implant Înfiletează implantul pe osteotomie

T5 Implant cu contraunghi (cu motor rotativ) 
sau elemente de acționare protetice

Înfiletează implantul la osteotomie sau înfiletează produsele protetice la 
implant sau la alte produse

T1, T2, T13 Elemente de acționare protetice Înfiletează produsele protetice la implant sau la alte produse

T8, T8c Elemente de acționare cu clichet și cu 
torsiune Transferă momentul de torsiune la instrumentele cu clichet

T9 Ghid de adâncime Sondă pentru vizualizarea adâncimii osteotomiei
T10 Mâner Transferă momentul de torsiune la instrumentele cu clichet

T11 Ciocan Pentru a lovi pe alte instrumente care vor contribui la spargerea osului

T15 Instrument de îndepărtare a șurubului 
rupt Extrage șurubul rupt

T16 Poziția înclinată a implantului Ajutor vizual pentru angulare
T17 Poanson pentru țesut Taie țesutul gingival

T18 Instrument de îndepărtare a implantului Extrage implantul cu hexagonul uzat

T22 Dispozitiv de prindere a bontului Și pentru tehnician, pentru a ține un bont și a-l personaliza 
T4 Șuruburi de recuperare Extrag bontul blocat din implant
TP Pini Mențin ghidajul pe poziție 
TH Mânere Ghidează adaptorul pentru manșoane și freze
TDE Extensie pentru freze Adaptor/extensor pentru contraunghi (rotativ)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transferuri pentru amprente Închid și deschid elementele auxiliare pentru luarea de amprente cu 
tăviță (vezi detalii suplimentare mai jos) 

D1 Analog cu mode analogic/digital Replici de implanturi și piese protetice pentru modele

D4 Trusă protetică
Transferați poziția și orientarea bontului reținut de implant sau șurub într-
un fișier digital pentru planificarea ulterioară a restaurării protetice (a se 
vedea detaliile suplimentare de mai jos)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Bonturi/corpuri de scanare
Transferați poziția bontului fixat cu șurubul implantului într-un fișier digital, 
pentru planificarea ulterioară a restaurării protetice (a se vedea detaliile 
suplimentare de mai jos)



Trusele protetice D4 și PK  
D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2 
Trusele protetice D4 includ un bont dedicat pentru implanturi, trei transferuri din plastic PK-D2 (un transfer de unică folosință 
din plastic) și un analog de implant. 

D4-P64; D4-P14C; PK-D2 
Trusele protetice D4 și PK includ manșonul dedicat (nu pentru restaurarea finală) pentru bonturile fixate cu șurub și trei 
transferuri din plastic PK-D2.
După conectarea bontului dedicat sau a manșonului dedicat PK-D2 se fixează pe produsul respectiv și îi permite utilizatorului 
să ia o amprentă cu tăvița închisă. Produsul relevant/analogul este fixat pe transferurile din plastic PK-D2, care se află în 
amprenta și apoi este trimis la tehnicianul de laborator, permițând laboratorului să creeze un model turnat. 
Se recomandă sterilizarea părților metalice înainte de utilizare. 
Transferurile din plastic PK-D2 și PK-P2 nu trebuie sterilizate.

Bonturile/corpurile de scanare
P3,SC/P14,SC/P64,SC 
Bonturile/corpurile de scanare au rolul de a transfera datele privind poziția și orientarea implantului/multiunității (bont reținut 
de șuruburi) (din gura pacientului sau din modelul turnat) într-un fișier digital, pentru planificarea ulterioară a restaurării 
protetice. 
Bonturile/corpurile de scanare pot fi utilizate ca bonturi de scanare intraorală sau ca bonturi/corpuri de scanare a modelului 
turnat și sunt destinate utilizării multiple. 
Bonturile/corpurile de scanare sunt fabricate din PEEK biocompatibil cu cel puțin 2 suprafețe plane, pentru alinierea/
înregistrarea ușoară și precisă a imaginii de scanare cu modelul de bibliotecă. Bontul/corpul de scanare se corelează 
cu implantul sau cu conexiunea de fixare cu șurub. Pentru o mai bună precizie de scanare, recomandăm amplasarea 
suprafețelor plane în orientare palatină/linguală. Pentru utilizarea cu implanturi/bonturi înclinate, suprafața plană scurtă de pe 
bontul de scanare trebuie să fie aliniată cu partea oblică (bucală) a bazei.  
Bontul/corpul de scanare este fixat cu șurub la implant sau la bontul fixat cu șurub cu cuplul recomandat de închidere în 
funcție de platforma respectivă. 
Diferitele bonturi/corpuri de scanare corespund platformei respective (implanturi sau fixate cu șurub) și diferă ca formă/
dimensiuni. Procesul de scanare trebuie efectuat conform recomandărilor sistemului de scanare/CADCAM. Este important 
să se aleagă platforma corectă în software și tipul corespunzător pentru restaurarea aleasă (cu cuplare/necuplare). După 
utilizare, bontul de scanare poate fi desfăcut și așezat ușor pe depozit. 
Bonturile de scanare trebuie curățate și sterilizate înainte de a fi utilizate în gura pacientului. Vă rugăm să urmați instrucțiunile 
de curățare/sterilizare. 

Kit cutii
Cutiile de truse sunt destinate să organizeze și să conțină instrumentele dentare în timpul procesului de sterilizare, 
intervenției chirurgicale, depozitării și transportului. 

ELIMINARE
Piesele care nu mai sunt utilizabile trebuie eliminate/aruncate în conformitate cu reglementările autorităților locale și cu 
cerințele de mediu. În cazul în care produsele contaminate trebuie returnate la AB Dental Devices, vă rugăm să urmați 
politica de returnare a companiei. 

NOTĂ
Problemele care apar în legătură cu produsele 
trebuie raportate reprezentantului AB Dental 
Devices împreună cu produsul în cauză.  
În cazul în care apare un incident grav în 
legătură cu produsele, utilizatorul și/sau 
pacientul trebuie să raporteze la AB Dental 
Devices și la autoritatea competentă din Statul 
membru în care a avut loc incidentul grav.
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Atenție 
Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare pentru 
informații importante de precauție

Marcajul CE de conformitate

Codul lotului 
Numărul lotului

Număr de catalog

Consultați instrucțiunile de utilizare: www.ab-dent.com/ifu

Data fabricației

Producător

Nesteril

Se eliberează pe bază de prescripție medicală

Dispozitiv medical

A se feri de lumina solară

Reprezentant autorizat în Uniunea Europeana

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
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Class I Devices

 CE Mark for
Class IIa Devices


