
INSTRUCTIONS FOR USE OF AB DENTAL GERMANY UG REUSEABLE ISTRUMENTS

EN

DISCLAIMER: AB Dental Germany UG products are intended for use only by certified dentists and authorized 
personnel with specific implant training.

GENERAL
These instruction for use for AB Dental Germany UG instruments products includes the following categories: Tools, 
Drills and Kit Boxes. In this IFU the term instruments will describe all these products. 
Instruments are reusable and should be cleaned, disinfected, and sterilized prior to any use. 

INDICATIONS
AB Dental Germany UG instruments are intended for use in surgery and restorative applications in order to restore the 
patient's chewing function.  
Specific indication per each instrument category is described below.  

Patient Target 
The products are intended for women or men over the age of 18 years old.

WARNINGS
Use of non-sterile components may lead to infection of tissues infectious diseases.

CAUTION
• Federal (USA) law restricts the sale of this device to, or on the order of a licensed physician or dentist.
• All the instruments that are used during the clinical procedure or technician laboratory process, must be maintained 

in good condition and the user should take care to their physical condition to avoid any damage to other associated 
products such as implants and prosthetic parts or damage to the bone. 

• Worn instruments must be disposed/discarded according to local authority regulations and environmental 
requirements or returned to AB Dental Germany UG. 

• Always wear gloves when handling contaminated instruments.
• Eye protection must be worn to protect against ejected particles.
• Surgical mask must be worn to avoid inhalation of aerosol or generated dust.
• Ensure that the drills or relevant tools are fully seated and gripped in the hand piece collet before use.
• Maintain hand piece in good working order and according to manufacturer instructions.
• Do not exceed the maximum drill speed shown in the recommended drilling protocol in products catalog, to prevent 

overheating and associated complications.
• Avoid excessive drilling duration to prevent overheating and associated complications.
• Move the drill continuously when in use to avoid localized heating.
• We advise to replace the drill every 10 uses.
• Avoid cleaning, disinfecting and sterilizing together, tools and drills from different materials.
• Avoid contact with solutions that main ingredient has high concentration of: phenol alcohol, chlorine, aldehyde, acid, 

quaternary ammonia, hydrogen peroxide, saline solution and water with high concentration of chlorine.
• Use only specifically formulated cleaning and disinfectant agents. 

CONTRAINDICATIONS
Customary observations should be made of the contraindications associated with tools and drills materials used in 
oral surgery. The patient’s general health and suitability for oral surgery must be assessed by the general practitioner.

STORAGE AND HANDLING 
The products must be inspected prior to usage. The products should be stored in clean environment, away from direct 
sunlight. Incorrect storage might damage the products characteristics and lead to product failure.  

CLEANING AND STERILIZATION PROCESS 
CLEANING AND DISINFECTION INSTRUCTIONS:
1. Directly after use (within 30 min.), disassemble multi-piece instruments, wipe and rinse the instrument to remove 

gross soil, blood and tissue before cleaning. 
Use a nylon brush to remove debris from instruments, particularly if caught in blind hole or lumen and flush with a 
hypodermic needle. 

2. Immerse the drills and/or tools in a mild, pH-neutral commercially available detergent for use with dental 
instrument according to manufacturer’s instructions. 
Use a nylon brush to remove debris from instruments, particularly if caught in blind hole or lumen and flush with a 
hypodermic needle. 
Rinse the instruments under a hard stream of water for a minimum duration of 3 minutes. 

3. Immerse the drills and/or tools in a mild, pH-neutral commercially available disinfectant for use with dental 
instrument according to manufacturer’s instruction and flush with a hypodermic needle. 
Rinse the instruments under a hard stream of water for a minimum duration of 3 minutes. 

4. Dry the instruments with clean lint-free single use wipes or dry heat not exceeding 134°C/275°F.
STERILIZATION INSTRUCTIONS:
5. Place the instruments for sterilization inside commercially available autoclave pouch.



6. Sterilize the instruments by steam per the autoclave's instructions. Set the Autoclave to 134C/275°F for 6 minutes 
followed by a 30 minutes' dry cycle. Distilled water should be used to avoid surface stains. Make sure before use that 
the elements, inside the autoclave, are not rusted.

7. Chemclave is NOT recommended.

PRODUCT FAMILIES – INTENDED USE AND PRODUCT DESCRIPTION 
Drills 
The drills are intended to prepare the osteotomy in the jawbone for insertion of the dental implant. 
The drills are made from medical grade stainless-steel with or without coating. The drills are connected to handpiece. 
The drills have been marked with sizes and color coded for ease of identification. Size marking and color coding 
should be used to select proper drill for each procedure.  
Follow the recommended drill protocol according to the implant characteristics.  

Following are all families of drills:

Tools
Following are all families of tools:

Product family Description Intended Use

TMD Marking drills Mark the drilling site

 TPD 
TD

 Pilot drill, 
Straight drills

Drill to desired/implant length according to depth marks

TPDD 
TDD

Pilot coated drill 
Straight coated drills

Drill to desired/implant length according to depth marks

TDSD Step coated drills Drill to desired/implant length according to depth marks

TDCSt Conical stopper drills Tapered/Conical shape drill with dedicated length according to implant length

TDG Guide surgery drill Drill through guide stent according to desired/implant length

TDCS Countersink drills Drill cortical bone

TDTI Trephine drills  Drill around implant to remove the implant

 Product family or specific

catalog number/numbers
Description Intended Use

T3, T3G Ratchet implant drivers Thread the implant to the osteotomy

T5
 Contra angle (rotary motor mount)
implant or prosthetic drivers

 Thread the implant to the osteotomy or thread the prosthetic products to
implant or other products

T1, T2, T13 Prosthetic drivers Thread the prosthetic products to implant or other products

T8, T8c Ratchet and torque ratchet Transfer moment torque to ratchet tools

T9 Depth guide Probe to view the depth of osteotomy

T10 Handle Transfer moment torque to ratchet tools

 T11 Mallet To strike on other tools that will help to break bone

T15 Broken Screw Removal Tool Extract broken screw

T16 Implant angle position Visual aid for angulation

T17 Tissue punch Cut Gingival tissue

T18 Implant Removal Tool Extract implant with worn Hex

T22 Abutment gripper  Technician too to hold an abutment and customize it

T4 Retrieving screws Extract stuck abutment form implant

TP Pins  Hold guide in place

TH Handles Guide adapter for sleeves and drills

TDE  Drill extension Contra angle (rotary) adapter/extender

D2, D2O, D3, PK-D2 Impression coping Transfers  Close and open tray impression taking aids (see additional details below)

D1 Analog/Digital Model Analog Implant and prosthetics parts replicas for models

D4 Prosthetic Kit
 Sleeve for Multiunit (P64, P14C-4 or P16C-4) + Close tray impression
taking aids (see additional details below)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Scan Abutments/Bodies
 Transfer the implant or screw retained abutment position and
 orientation to a digital file for later prosthetic restoration planning (see
additional details below)



Prosthetic Kits D4 and PK  
D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2  
The D4 prosthetic kits include dedicated abutment for implants, three plastic transfer PK-D2 (a disposable plastic 
snap transfer) and implant analog. 

D4-P64; D4-P14C; PK-D2  
The D4 and PK prosthetic kits include dedicated sleeve (not for final restoration) for screw retained abutments and 
three plastic transfer PK-D2.
Following the connection of the dedicated abutment or dedicated sleeve the PK-D2 is snaped on the relevant product 
and allows the user to take close tray impression. The relevant product/analog is snap to the PK-D2 plastic transfers, 
that are in the impression and then sent to the technician lab allowing the lab to create cast model. 
It is recommended to sterilize the metal parts prior to the use. 
The plastic transfers PK-D2 and PK-P2 should not be sterilized.

Scan Abutments/Bodies 
P3,SC/P14,SC/P64,SC 
The scan abutments/bodies intended to transfer the implant/Multiunit (screw retained abutment) position and 
orientation data (in patient mouth or cast model) to a digital file for later prosthetic restoration planning. 
The scan abutments/bodies can be used as intraoral scan abutment or cast model scan abutment/bodies and intended 
for multiple use. 
The scan abutments/bodies are made of Biocompatible PEEK with at least 2 flat surfaces for easy and accurate 
alignment/registration of scan image with the library model. The scan abutment/body correlate with the implant or 
screw retained connection. For better scanning precision we recommend locating the flat surfaces in palatinal/lingual 
orientation. For use with angled implant/abutment, the short flat face on the scan abutment should be aligned with the 
slanted (Buccal) side of the base.  
Scan abutment/body is secured with screw to the implant or screw retained abutment with the recommended closure 
torque according to the relevant platform. 
The different scan abutments/bodies correspond with the respective platform (implants or screw retained) and differ 
in shapes/sizes. The scanning process should be performed as recommended by scanning/CADCAM system. It is 
important to choose the correct platform in software and corresponding type for the chosen restoration (engaging/
non-engaging). After use the scan abutment can be loosened and placed gently on the storage. 
Scan abutments must be cleaned and sterile prior to use in patient mouth. Please follow cleaning/sterile instructions. 

Kit boxes
The Kit boxes are intended to organize and contain the dental instruments during sterilization process, surgery, 
storage and transport. 

DISPOSAL
No longer usable parts must be disposed/discarded according to local authority regulations and environmental 
requirements. In case contaminated products need to be returned to AB Dental Germany UG, please follow the 
company return policy. 

NOTE
Issues that arise in relation to the products should be reported together with the related product to the AB Dental 
Germany UG representative.  
In case that any serious incident occurs in relation 
with the products, the user and/or patient should 
report to AB Dental Germany UG and to the 
competent authority of the Member State in which 
the serious incident occurs.

DMS 12758 
Rev. G 
Date 09 2021

AB Dental Germany UG (Haftungsbeschränkt)
Friedrichstrasse 95, 10117 Berlin, Germany
Phone +49-30-609857880
Fax +49-30-609857889 
www.ab-dentalgermany.com

Caution 
Indicated the need to consult the instructions for use for 
important cautionary

CE marking of conformity

Batch code 
Lot number

Catalogue number

Consult instructions for use: www.ab-dent.com/ifu

Date of manufacture

Manufacturer

Non-sterile

Subject to prescription

Medical Device

Keep away from sunlight

Do not use if package is damaged

REF

eIFU

2797

 CE Mark for
Class I Devices

 CE Mark for
Class IIa Devices



TR

AB DENTAL GERMANY UG TEKRAR KULLANILABİLİR ALETLER İÇİN KULLANIM TALİMATLARI

SORUMLULUK REDDİ: AB Dental Germany UG ürünleri yalnızca implantlar konusunda özel eğitim almış lisanslı diş 
hekimleri ve yetkili personel tarafından kullanıma yöneliktir.

GENEL
AB Dental Germany UG aletlerine yönelik bu kullanım talimatları şu ürün kategorilerini kapsamaktadır: Aletler, Frezler ve Kit 
Kutuları. Bu kullanım talimatlarında geçen "aletler" terimi bu ürün kategorilerinin kapsamaktadır. 
Aletler tekrar kullanılabilir özellikte olup kullanım öncesinde temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir. 

ENDIKASYONLAR
AB Dental Germany UG aletleri hastaların çiğneme fonksiyonunu geri kazanmasını sağlamayı amaçlayan cerrahi ve 
restoratif uygulamalarda kullanıma yöneliktir.  
Her bir alet kategorisine yönelik özel endikasyonlar aşağıda açıklanmıştır.  

Hedef Hasta Kitlesi 
Ürünler 18 yaş üzeri kadınlar ve erkeklerde kullanıma yöneliktir.

UYARILAR
Steril olmayan bileşenlerin kullanılması doku enfeksiyonuna ve bulaşıcı hastalıklara yol açabilir.

DIKKAT
• ABD federal yasaları bu cihazı yalnızca lisanslı bir hekim veya diş hekimi tarafından satılabilecek veya lisanslı bir hekimin 

veya diş hekiminin emriyle satılabilecek şekilde sınırlamaktadır.
• Klinik prosedürde veya teknisyen laboratuvar sürecinde kullanılan tüm aletler iyi çalışır durumda tutulmalıdır ve kullanıcı 

implantlar ve protez parçaları gibi diğer ilişkili ürünlerin veya kemiğin zarar görmesini önlemek için aletlerin fiziksel 
durumunu özenle kontrol etmelidir. 

• Aşınmış aletler yerel makamların düzenlemelerine ve çevre düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmeli/atılmalı veya 
AB Dental Germany UG 'a gönderilmelidir. 

• Kontamine aletlere temas edeceğiniz durumlarda mutlaka eldiven takın.
• Fırlayabilecek parçacıklara karşı koruma için koruyucu gözlük takılmalıdır.
• Aerosolların veya ortaya çıkabilecek tozların solunmasını önlemek için cerrahi maske takılmalıdır.
• Frezlerin veya ilgili aletlerin kullanım öncesinde el frezesi yuvasına tam olarak oturduğundan ve sıkıca sabitlendiğinden 

emin olun.
• El frezesini iyi çalışır durumda tutun ve üreticinin talimatlarını izleyin.
• Aşırı ısınmayı ve ilişkili komplikasyonları önlemek için ürün kataloğundaki önerilen frez protokolünde belirtilen maksimum 

frez hızını aşmayın.
• Aşırı ısınmayı ve ilişkili komplikasyonları önlemek için aşırı frez sürelerinden kaçının.
• Belirli bir bölgenin ısınmasını önlemek için kullanım sırasında frezi sürekli olarak hareket ettirin.
• Frezin her 10 kullanımdan sonra değiştirilmesi tavsiye edilir.
• Farklı malzemelerden yapılmış alet ve matkapları birlikte temizlemekten, dezenfekte etmekten ve sterilize etmekten 

kaçının.
• Şu maddelerden yüksek konsantrasyonda içeren çözeltilerle temas etmeyin: fenol alkol, klor, aldehit, asit, kuaterner 

amonyum, hidrojen peroksit, salin çözeltisi ve yüksek konsantrasyonda klor içeren su.
• Yalnızca özel formülasyonlu temizlik maddelerini ve dezenfektanları kullanın. 

KONTRENDIKASYONLAR
Oral cerrahide kullanılan aletler ve frezler ile ilişkili kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir. Pratisyen hekim tarafından 
hastanın genel sağlık durumu ve oral cerrahiye uygunluğu değerlendirilmelidir.

SAKLAMA VE KULLANIM  
Ürünler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, temiz bir 
ortamda saklanmalıdır. Ürünlerin uygun şekilde saklanmaması ürün özelliklerinin ve ürünün bozulmasına neden olabilir.  

TEMIZLIK VE STERILIZASYON İŞLEMI 
TEMIZLIK VE DEZENFEKSİYON TALIMATLARI:
1. Kullanımdan hemen sonra (30 dak. içinde), çok parçadan oluşan aletleri parçalarına ayırın ve temizlikten önce aletten 

kaba kirleri, kan ve doku kalıntılarını silin ve durulayın.  Aletlerdeki kalıntıları, özellikle de kör delik veya lümen içine sıkışmış 
kalıntıları çıkarmak için bir plastik fırça kullanın ve bir hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin. 

2. Frezleri ve/veya aletleri, üreticinin talimatlarına göre diş aletleriyle kullanıma uygun olan, piyasada bulunan hafif, pH nötr 
bir deterjana daldırın. 
Aletlerdeki kalıntıları, özellikle de kör delik veya lümen içine sıkışmış kalıntıları çıkarmak için bir plastik fırça kullanın ve bir 
hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin. Aletleri 3 dakika boyunca tazyikli su altında durulayın. 

3. Frezleri ve/veya aletleri, üreticinin talimatlarına göre diş aletleriyle kullanıma uygun piyasada bulunan hafif, pH nötr bir 
deterjana daldırın ve bir hipodermik iğne yardımıyla kalıntıları temizleyin. Aletleri 3 dakika boyunca tazyikli su altında 
durulayın. 

4. Aletleri hav bırakmayan, tek kullanımlık temiz mendille kurulayın veya 134°C'yi (275°F) aşmayan bir sıcaklıkta ısıya maruz 
bırakarak kurulayın.



STERILIZASYON TALIMATLARI:
5. Sterilizasyon için aletleri piyasadan temin edilebilecek bir otoklav torbası içine koyun.
6. Otoklav talimatlarına uygun olarak aletleri buharla sterilize edin. Otoklav cihazını 6 dakika boyunca 134°C'de (275°F) 

çalışacak şekilde ayarlayın, bunun ardından 30 dakikalık bir kuruma döngüsü gelmelidir. Yüzeyde leke oluşumunu 
önlemek için saf su kullanılmalıdır. Kullanımdan önce otoklav içindeki parçalarda pas bulunmadığından emin olun.

7. Kimyasal sterilizasyon yöntemleri ÖNERİLMEZ.

ÜRÜN AILELERI – KULLANIM AMACI VE ÜRÜN AÇIKLAMASI 
Frezler
Frezler diş implantının takılması için çene kemiğinde osteotominin hazırlanmasında kullanılır. 
Frezler tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilir ve kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Frezler el aletine bağlanır. Kolayca 
tanımlanabilmeleri için frezlerin üzerinde frez boyutları işaretlenmiştir ve renk kodlaması uygulanmıştır. Her prosedürde 
doğru frezi seçmek için boyut işaretleri ve renk kodlaması kullanılmalıdır. 
İmplant özelliklerine göre önerilen frez protokolünü izleyin.  

Frez ürün aileleri aşağıdaki gibidir:

Aletler
Tüm alet aileleri aşağıdaki gibidir:

Ürün ailesi Açıklama Kullanım Amacı

TMD İşaretleme frezleri Frez bölgesini işaretleme

 TPD 
TD

 Pilot frez, 
Düz frezler

 Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda
delik açma

TPDD 
TDD

 Pilot kaplamalı frez, 
Düz kaplamalı frezler

 Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda
delik açma

TDSD Adım kaplamalı frezler
 Derinlik işaretlerine göre istenilen uzunlukta/implant uzunluğunda
delik açma

TDCSt Konik durduruculu frezler İmplant uzunluğuna göre özel uzunlukta sivri uçlu/konik şekilli frez

TDG Kılavuz cerrahi frez
 İstenilen uzunlukta/implant uzunluğunda kılavuz stent içinden delik
açma

TDCS Havşa başlı frezler Kortikal kemikte delik açma

TDTI Trefin frezler  İmplantı çıkarmak için implant etrafında delik açma

 Ürün ailesi veya özel
katalog numaraları

Açıklama Kullanım Amacı

T3, T3G Cırcırlı implant vidalama araçları İmplantı osteotomiye vidalama

T5
 Kontra açılı (döner pistonlu) implant
veya protez vidalama araçları

 İmplantı osteotomiye vidalama veya protez ürünlerini implanta veya diğer ürünlere
vidalama

T1, T2, T13 Protez vidalama araçları Protez ürünlerini implanta veya diğer ürünlere vidalama

T8, T8c Cırcırlı anahtar ve tork anahtarı Moment torkunu cırcırlı aletlere aktarma

T9 Derinlik kılavuzu Osteotomi derinliğini görüntülemek için delik açma

T10 Kol Moment torkunu cırcırlı aletlere aktarma

 T11 Tokmak Kemiğin kırılmasını kolaylaştırmak için diğer araçların üzerine vurmak için kullanılır

T15  Kırık Vida Sökme Aleti Kopmuş vidaları çıkarma

T16 İmplant açı pozisyonu Açılandırma için görsel yardım sağlar

T17 Doku pançı Diş eti dokusunu kesme

T18 İmplant Kaldırma Aracı Altıgen bağlantısı aşınmış implantları çıkarma

T22 Abutment tutma aracı  Abutmenti tutmak ve özelleştirmek için kullanılır

T4 Vida sökme aracı Sıkışmış abutmenti implanttan çıkarma

TP Pinler  Kılavuzu yerinde tutma

TH Kollar Yüzükler ve frezler için kılavuz adaptörü

TDE  Frez uzatması Kontra açılı (döner) adaptör/uzatma parçası

D2, D2O, D3, PK-D2 Ölçü coping transferleri   Kalıp ölçüsü alma yardımcılarını kapatma ve açma (Aşağıdaki ek bilgilere bakın)

D1 Analog/Dijital Model Analog Modeller için implant ve protez parça replikaları

D4 Protez Kiti
 Multiunit için yüzük (P64, P14C-4 veya P16C-4) + Yakından kalıp ölçüsü alma
yardımcıları (aşağıdaki ek bilgilere bakın)

P3,SC/P14,SC/
P64,SC

Tarama Abutmentleri/Gövdeleri
 Daha sonra protetik restorasyon planlaması için implant veya vidalı abutment
 pozisyonunu ve oryantasyonunu dijital bir dosyaya aktarın (Aşağıdaki ek bilgilere
bakın)



Protez Kitleri D4 ve PK  
D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2 
D4 protez kitleri implantlar için özel abutment, üç adet plastik transfer PK-D2 (tek kullanımlık plastik snap transfer) ve 
implant analogu içerir. 

D4-P64; D4-P14C; PK-D2 
D4 ve PK protez kitleri, vida retansiyonlu abutmentler için özel yüzük (son restorasyon için değil) ve üç adet plastik transfer 
PK-D2  içerir.
Özel abutment veya özel sleeve bağlantısının ardından PK-D2, ilgili ürünün üzerine geçirilir ve kullanıcının yakından kalıp 
ölçüsü almasına olanak sağlar. İlgili ürün/analog, ölçü içindeki PK-D2 plastik transferlere geçirilir ve ardından teknisyen 
laboratuvarına gönderilir. Laboratuvar da böylece döküm kalıbını oluşturabilir. 
Metal parçaların kullanım öncesinde sterilize edilmesi önerilir. 
Plastik transferler PK-D2 ve PK-P2 sterilize edilmemelidir.

Tarama Abutmentleri/Gövdeleri 
P3,SC/P14,SC/P64,SC  
Tarama abutmentleri/gövdeleri, implant/Multiunit (vida retansiyonlu abutment) pozisyon ve yönelim verilerini (hasta ağzı 
içindeki veya kalıp modelindeki) daha sonra protez restorasyonu planlamasında kullanmak üzere bir dijital dosyaya 
aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Tarama abutmentleri/gövdeleri ağız içi tarama abutmenti veya döküm model tarama abutmenti/gövdesi olarak kullanılabilir 
ve birden fazla kez kullanılır. 
Tarama abutmentleri/gövdeleri biyouyumlu PEEK malzemeden yapılmıştır ve tarama görüntüsünün kitaplık modeliyle kolay 
ve doğru şekilde hizalanmasına/çakıştırılmasına olanak sağlamak için en az 2 düz yüzey içerir. Tarama abutmenti/gövdesi 
implant veya vida retansiyonlu bağlantı ile koreledir. Daha iyi bir tarama hassasiyeti için düz yüzeylerin palatinal/lingual 
yönde konumlandırılması önerilir. Açılı implant/abutment ile birlikte kullanım için tarama abutmenti üzerindeki kısa düz 
yüzey, tabanın eğimli (Bukkal) tarafıyla hizalanmalıdır.  
Tarama abutmenti/gövdesi implanta veya vida retansiyonlu abutmente vidayla sabitlenir ve vida, ilgili platforma göre 
önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır. 
Farklı platformlara (implantlar veya vida retansiyonlu) yönelik farklı tarama abutmentleri/gövdeleri mevcuttur ve bu 
ürünlerin çeşitli şekil/boyut seçenekleri sunulur. Tarama işlemi, tarama/CADCAM sistemi tarafından önerilen şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Yazılımda doğru platformun seçilmesi ve seçilen restorasyona karşılık gelen tipin (geçmeli/geçmesiz) 
seçilmesi önemlidir. Kullanımdan sonra tarama abutmenti gevşetilebilir ve yavaşça saklanacağı yere kaldırılabilir. 
Tarama abutmentleri hasta ağzında kullanılmadan önce temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Lütfen temizlik/sterilizasyon 
talimatlarını izleyin. 

Ki̇t kutulari
Kit kutuları sterilizasyon işlemi, cerrahi prosedürler, saklama ve taşıma sırasında diş aletlerini düzenli bir biçimde tutmak ve 
saklamak için kullanılır. 

BERTARAF
Artık kullanılamaz duruma gelmiş parçalar yerel makamların düzenlemelerine ve çevre düzenlemelerine uygun olarak 
bertaraf edilmeli/atılmalıdır. Kontamine ürünlerin AB Dental Germany UG 'a gönderilmesi gereken durumlarda, lütfen 
şirketin ürün iade politikasını izleyin. 

NOT
Ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar, AB Dental Germany UG temsilcisine bildirilmelidir.  
Ürünlerle ilişkili herhangi bir ciddi olay meydana 
gelmesi durumunda, kullanıcı ve/veya hasta 
söz konusu olayı AB Dental Germany UG 'a ve 
ciddi olayın meydana geldiği Üye Devletin yetkili 
makamına bildirmelidir.
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Dikkat 
Dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanım talimatlarına 
bakılması gerektiğini gösterir

CE uygunluk işareti

Seri kodu
Lot numarası

Katalog numarası

Kullanım talimatlarına bakın: www.ab-dent.com/ifu

Üretim tarihi

Üretici

Steril Değildir

Reçeteyle satılır

Tıbbi Cihaz

Güneş ışığından uzak tutun

Ambalaj hasarlıysa kullanmayın

REF

eIFU

2797

 CE Mark for
Class I Devices

 CE Mark for
Class IIa Devices


