
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРАЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ AB DENTAL DEVICES

UA

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Вироби AB Dental Devices призначені для використання тільки 
сертифікованими стоматологами та авторизованим персоналом, який має спеціальну підготовку для роботи 
з імплантатами.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця інструкція з використання виробів для інструментів AB Dental Devices містить такі категорії: Інструменти, 
свердла та коробки з комплектами. У цій інструкції термін «інструменти» описує усі ці вироби. Інструменти 
можна використовувати багаторазово і перед будь -яким використанням їх слід очистити, продезінфікувати 
та стерилізувати.

ПОКАЗАННЯ
Інструменти AB Dental Devices призначені для використання в хірургії та відновлювальних заходах з метою 
відновлення жувальної функції пацієнта.
Нижче описано конкретні показання для кожної категорії приладів.

Цільові пацієнти
Вироби призначені для жінок або чоловіків старше 18 років.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використання нестерильних компонентів може призвести до інфікування тканин.

УВАГА
• Федеральний закон (США) забороняє продаж цього пристрою крім як на замовлення ліцензованого лікаря 

або стоматолога.
• Усі інструменти, які використовуються під час клінічної процедури або лабораторного процесу технічного 

спеціаліста, повинні підтримуватися у належному стані, і користувач повинен дбати про свій фізичний стан, 
щоб уникнути будь -яких пошкоджень інших супутніх виробів, таких як імплантати та протезування, або 
пошкодження кістки .

• Зношені інструменти необхідно викидати / утилізувати відповідно до приписів місцевих органів влади та 
екологічних вимог або повертати до компанії AB Dental Devices.

• Під час роботи із забрудненими інструментами завжди надягайте рукавички.
• Для захисту від викидів частинок необхідно носити засоби захисту очей.
• Щоб уникнути вдихання аерозолю або утвореного пилу, необхідно носити хірургічну маску.
• Перед використанням переконайтеся, що свердла або відповідні інструменти надійно встановлені і 

затиснуті в цанзі.
• Підтримуйте рукоятку в справному стані та відповідно до інструкцій виробника.
• Не перевищуйте максимальну швидкість свердління, зазначену в рекомендованому протоколі свердління 

в каталозі продукції, щоб запобігти перегріву та пов'язаним з ним ускладненням.
• Уникайте надмірної тривалості свердління, щоб запобігти перегріву та пов'язаним з ним ускладненням.
• Під час використання постійно переміщуйте свердло, щоб уникнути локального нагрівання.
• Ми рекомендуємо міняти свердло кожні 10 застосувань.
• Уникайте чищення, дезінфекції та стерилізації разом, інструментів та дрилів з різних матеріалів
• Уникайте контакту з розчинами, у яких основний інгредієнт має високу концентрацію: фенольного спирту, 

хлору, альдегіду, кислоти, четвертинного амонію, перекису водню, сольового розчину та води з високою 
концентрацією хлору.

• Використовуйте лише спеціально розроблені миючі та дезінфікуючі засоби.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Слід проводити звичайні спостереження щодо протипоказань, пов'язаних із інструментами та свердлами, 
які використовуються в хірургії порожнини рота.
Загальний стан здоров’я пацієнта та його готовність до хірургічного втручання у зоні ротової порожнини 
повинен оцінити лікар загальної практики.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Перед використанням вироби необхідно перевірити.
Вироби слід зберігати в чистому середовищі, подалі від прямих сонячних променів.
Неправильне зберігання може погіршити параметри виробу та призвести до його поломки.

ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ
ІНСТРУКЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ:
1. Безпосередньо після використання (протягом 30 хв.) Перед чищенням розберіть багатокомпонентні 

інструменти, витріть та промийте інструмент, щоб видалити бруд, кров та тканини. Використовуйте 



нейлонову щітку, щоб видалити сміття з інструментів, особливо якщо воно потрапило в глухий отвір або 
просвіт і промийте гіподермальною голкою.

2. Занурте дрилі та/або інструменти у м’який доступний у продажу миючий засіб з нейтральною рН 
для використання зі стоматологічним інструментом відповідно до вказівок виробника. Використовуйте 
нейлонову щітку, щоб видалити сміття з інструментів, особливо якщо воно потрапило в глухий отвір або 
просвіт і промийте гіподермальною голкою. Промивайте інструменти під струменем води протягом мінімум 
3 хвилин.

3. Занурте дрилі та/або інструменти у м’який дезінфікуючий засіб, що не має рН, для використання зі 
стоматологічним інструментом відповідно до вказівок виробника та промийте гіподермальною голкою. 
Промивайте інструменти під струменем води протягом мінімум 3 хвилин.

4. Висушіть інструменти чистими одноразовими серветками без ворсу або нагрійте до температури не 
вище 134 °C/275 °F.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ:
5. Розмістіть інструменти для стерилізації всередині доступного у продажі пакета для автоклаву.
6. Стерилізуйте інструменти парою відповідно до інструкцій з використання автоклава. Встановіть 

автоклав на температуру 134C/275 ° F протягом 6 хвилин, після чого увімкніть 30 -хвилинний цикл 
сушіння. Для запобігання виникненню поверхневих плям слід використовувати дистильовану воду. Перед 
використанням переконайтеся, що елементи всередині автоклава не іржавіють.

7. НЕ рекомендується вживати хімклав.

ЛІНІЙКИ ВИРОБІВ – ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА ОПИС ПРОДУКТУ
Свердла   
Свердла призначені для виконання остеотомії в щелепній кістці до вставки зубного імплантату.
Свердла виготовлені з медичної нержавіючої сталі з покриттям або без нього. Свердла з'єднані з 
наконечником. Свердла мають позначки розмірів та кольорове кодування для зручності ідентифікації. Для 
вибору правильного свердла для кожної процедури слід використовувати маркування розміру та колірне 
кодування . Дотримуйтесь рекомендованого протоколу свердла відповідно до характеристик імплантату.

Нижче наведені всі лінійки свердл:

 Лінійка
виробу

Опис Передбачуване використання

TMD Свердла для маркування Позначте місце для свердління

 TPD 
TD

 Свердло-пілот, 
Прямі свердла

 Просвердліть до потрібної довжини/довжини імплантату відповідно
до позначок глибини

TPDD 
TDD

  Свердло-пілот з покриттям
Прямі свердла з покриттям

 Просвердліть до потрібної довжини/довжини імплантату відповідно
до позначок глибини

TDSD  Свердла зі ступінчастим
покриттям

 Просвердліть до потрібної довжини/довжини імплантату відповідно
до позначок глибини

TDCSt Конічні стопери  Свердло конусоподібної/конічної форми спеціальної довжини
відповідно до довжини імплантату

TDG  Напрямне хірургічне
свердло

 Просвердлите напрямний стент до бажаної довжини / довжини
імплантату

TDCS Зенкове свердло Свердління кортикальної кістки

TDTI Трепан-свердла Свердління навколо імплантату, щоб видалити імплантат



Інструменти
Нижче наведені всі лінійки свердл:

Ортопедичні набори D4 та PK    
D4-3,75, X; D4-3, X; PK-D2   
Ортопедичні набори D4 включають спеціальний абатмент для імплантатів, три пластикові трансфери PK-D2 
(одноразовий пластиковий трансфери) та аналог імплантату.

D4-P64; D4-P14C; PK-D2
Ортопедичні набори D4 та ПК містять спеціальну втулку (не для остаточної реставрації) для абатментів з 
гвинтовою фіксацією, та три пластикові трансфери PK-D2 
Після з'єднання спеціального абатмента або спеціальної втулки PK-D2 прикріплюється до відповідного 
виробу і дозволяє користувачеві знімати відбиток закритою ложкою.
Відповідний виріб/аналог прикріплюється до пластикових трансферів PK-D2, які знаходяться у ложці, а 
потім надсилаються до технічної лабораторії, що дозволяє лабораторії створити зліпок з зубів.
Перед використанням рекомендується стерилізувати металеві деталі.
Пластикові трансфери PK-D2 і PK-P2 не слід стерилізувати.

Сканувальні абатменти/«скан-боді» 
P3,SC/P14,SC/P64,SC 
Сканувальні абатменти /«скан-боді» призначені для передачі даних про положення та орієнтацію імплантату/ 
системи Multiunit (з гвинтовою фіксацією) у цифровому файлі для подальшого планування протезування 
протезів.
Абатменти для сканування /«скан-боді» можуть бути використані як абатмент для внутрішньоротового 

 Сімейство продукції
 або конкретний
 номер/номери
каталогу

Опис Передбачуване використання

T3, T3G
 Kлюч з храповим механізмом
для введення імплантату

Вкрутіть імплантат в остеостомію

T5

 Ключ для введення
 контракутного імплантату
 (кріплення роторного двигуна)
або протезу

 Вкрутіть імплантат в остеотомію або вкрутіть протезні вироби
в імплантат або інші вироби

T1, T2, T13 Ключ для введення протезу Накрутіть протезні вироби на імплантат або інші вироби

T8, T8c
 Kлюч з храповим механізмом та
 динамометричний храповик для
гвинтових імплантів

 Передавання крутного моменту на ключ з храповим
механізмом

T9 Глибинна напрямна Зонд для перегляду глибини остеотомії

T10 Рукоятка
 Передавання крутного моменту на ключ з храповим
механізмом

 T11 Молоток Нанесення ударів по інших інструментах, щоб зламати кістку

T15
 Інструмент для видалення
зламаних гвинтів

Видалення зламаного гвинта

T16 Кутове положення імплантату Наочний посібник для нахилу

T17 Пробивач тканин Розрізання ясенної тканини

T18
 Інструмент для видалення
імплантатів

Витягніть імплантат із зношеним шестигранником

T22 Затискач для абатментів Технічний інструмент для утримання абатмента і його підгонки

T4 Витягування гвинтів Витягти застряглий абатмент з імплантату

TP Штифти Утримання напрямної на місці

TH Рукоятки Напрямний перехідник для втулок та свердел

TDE Розширення свердла Протикутовий перехідник/подовжувач (поворотний)

D2, D2O, D3, PK-D2
 Модуль для отримання зліпка з
імплантату

 Допоміжні засоби для отримання зліпка з імплантату
 відкритою та закритою ложкою (див. Додаткові відомості
нижче)

D1 Аналогова/цифрова модель Копії деталей імплантатів та протезів для моделей

D4 Ортопедичний набір
 Втулка для системи Multiunit (P64, P14C-4 або P16C-4) +
  Засоби для отримання зліпка з імплантату закритою ложкою
(див. Додаткову інформацію нижче)

P3,SC/P14,SC/P64,SC
Сканувальні абатменти/«скан-
боді»

 Перенесіть імплантат або гвинт утримуваного опорного
 положення та орієнтацію в цифровий файл для подальшого
планування протезування (див. Додаткові відомості нижче)



сканування або литий абатмент для сканування та призначені для багаторазового використання. 
Абатменти для сканування /«скан-боді» виготовлені з біосумісного PEEK з принаймні 2 плоскими 
поверхнями для легкого та точного вирівнювання/реєстрації відсканованого зображення за моделлю 
бібліотеки. Абатменти для сканування /«скан-боді» корелюють з імплантатом або гвинтовим з'єднанням. 
Для кращої точності сканування ми рекомендуємо розташувати плоскі поверхні у напрямку піднебіння/
язика. Для використання з кутовим імплантатом/абатментом коротка плоска грань на абатменті для 
сканування повинна бути вирівняна з косою (щічною) стороною основи.
Абатменти для сканування /«скан-боді» кріпляться гвинтом до імплантату або абатменту з гвинтовою 
фіксацією, з рекомендованим моментом закриття відповідно до потрібної платформи.
Різні абатменти для сканування /«скан-боді» відповідають відповідній платформі (на імплантатах та з 
гвинтовою фіксацією) і відрізняються за формою/розміром. Процес сканування слід виконувати відповідно 
до рекомендацій системи сканування/CADCAM. Важливо вибрати правильну платформу в програмному 
забезпеченні та відповідний тип для обраної реставрації (із зачепленням / без зачеплення). Після 
використання абатмент для сканування можна послабити і акуратно відправити на зберігання.
Абатменти для сканування перед використанням у роті пацієнта повинні бути очищені та стерилізовані. 
Дотримуйтесь інструкцій з чищення/стерилізації.

Набори коробок
Коробки з набором призначені для організації та утримання стоматологічних інструментів під час процесу 
стерилізації, хірургії, зберігання та транспортування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Зношені інструменти необхідно викидати / утилізувати відповідно до приписів місцевих органів влади та 
екологічних вимог або повертати до компанії AB Dental Devices.
У разі повернення забруднених  виробів  до AB Dental Devices, дотримуйтесь політики повернення компанії.

ПРИМІТКА
Про проблеми, що виникають з виробами, слід повідомляти разом із наданням вказаного виробу 
представнику компанії AB Dental Devices.
У разі виникнення будь -якого серйозного інциденту з виробами, користувач та/або пацієнт повинні 
повідомити про це AB Dental Devices та до компетентного органу держави-члена, в якій стався серйозний 
інцидент.
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Увага 
Вказується на необхідність ознайомлення з інструкціями із 
застосування для важливих застережень

Маркування відповідності СЕ

Код партії
Номер партії

Номер за каталогом

Дивіться інструкції з використання: www.ab-dent.com/ifu

Дата виготовлення

Виробник

Не стерильно

За рецептом

Медичний пристрій

Тримайте подалі від сонячних променів

Уповноважений представник у Європейському Співтоваристві

Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена
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