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[ Návod k použití] 
1. Popis 
ARUM Implantový systém obsahuje protetické řešení pro konstrukce nesené 
abutmenty. Jeho součásti a protetické komponenty.  
 
Pro detailnější informace prosím navštivte náš katalog na internetové 
stránce www.arum3d.com, www.mhdent.com  
 
2. Použité materiály 
 

Klasifikace Materiály 

Abutmenty, šrouby Titanium (Tl 6AL4VELI) 

Protetické díly a nástroje 
Titanium (Tl 6AL4VELI) 

Stainless Steel (SUS 303F, 
TRIMRITE) 

3. Způsob použití a vlastnosti 
Tento produkt, který se klientovi dosazuje chirurgickou operací, plně 
nahrazuje chybějící zubní soustavu a to nejen po stránce estetické, ale také 
funkční. 

4. Způsob použití 
4.1 Příprava před použitím 

1. Manipulace a aplikace tohoto produktu patří do rukou pouze  
certifikovanému odborníkovi, jakákoliv neodborná manipulace je 
zakázána. Do ústní dutiny je možné používat jen materiály jednorázové, 
tento produkt není určen k vícenásobnému použití.    
(Upozornění: Neplatí pro produktovou řadu šroubováků.) 
2. Zkontrolujte neporušenost balení. 
3. Zajistěte sterilitu prostředí při vsazování, aby nedošlo k zanesení 
nečistot.  
4. Používejte procedury zajišťující přesné vyšetření a plánování situace 
v ústech pacienta. Je nutná spolupráce ošetřujícího lékaře, zubního 
technika a chirurga. 
5. Věnujte zvláštní pozornost možnému osobnímu zranění či vyšším 
teplotám. 

* Jak produkt sterilizovat 

Protože toto je nesterilní zdravotní produkt, je nutné ho před použitím 
sterilizovat v autoklavu. Sterilizujte při:  121°C, tlaku 1,5atm po dobu 
30 minut. 

4.2. Návod k použití 
1. Při aplikaci tohoto produktu je nutné, aby ošetřující lékař provedl 
následnou kontrolu za použití rentgenového vyšetření a na základě toho 
zvážil své další kroky ošetření. 
2. Pomocí modelu vyrobeného zubním technikem na základě otisku 
situace pacienta, posuďte správnou okluzi, tvar a estetické kvality 
výrobku.  
3. Až po instalaci náhrady dokončete operaci. 

4. Z důvodů nesterilních podmínek použijte sterilizační 
vysokotlakovou úpravu párou (autoclave 1,5atm, 121°C, 30min), 
zahrnující chirurgické nástroje, které budete používat. 
5. Šroub abutmentu fixujte silou doporučenou výrobcem. 
6. Důkladně vše vyčistěte, aby se zaručilo odstranění nečistot po 
aplikaci náhrady. 
7. Dbejte návodu k použití  bez zavádění dalších operativních postupů 
než jsou uvedeny v návodu. 

5. Upozornění při používání 
1. Varování 
 Jelikož implantováním může dojít k narušení okolních kostí, měl by 

být implantát zaveden pouze zkušeným odborníkem. 
 Tento produkt, aby plnil svůj  účel, nesmí být znovu použit jak je 

uvedeno v bodě 4. Způsob použití a Obecných upozorněních. 
 Používání kazových výrobků je zakázáno. 
 Zacházejte s produktem šetrně, čímž předejdete možnému 

poškození produktu. 
2. Při použití produktu by měl odborník brát zřetel na věk, pohlaví a 
zdravotní stav pacienta. 
 V případě, že pacientův stav není vhodný pro operaci, neměl by být 

produkt použit.  
3. Prosím věnujte pozornost možným nežádoucím účinkům, které se 
mohou objevit v důsledku nevhodného zacházení či chybou jak je 
uvedeno v bodě 7. Nežádoucí účinky a včas informujte odborníka, 
který produkt zavedl. 
- Tento produkt nesmí být použit u pacientů s alergií na kov.  
4. Obecná upozornění  
- Produkt nesmí být použit v případě, že v průběhu operace došlo 
chybou ke kontaminaci.  
- Všechny produkty určené pro použití v dutině ústní jsou pouze na 

jedno použití a nesmějí být proto použité vícekrát.  
- V případě kontraindikací by mělo dojít k znovu k zvážení 
implantace. 
5. Indikace 
Produkt byl navržen pro dentální implantoIogii, k umístění  
chirurgickým zákrokem na maxilární nebo mandibulární alveolární 
kost, která nahrazuje zubní kořen.  
6. Kontraindikace 
Možné kontraindikace jsou uvedeny níže:  
- Nekontrolovatelná hypertenze, cukrovka. 
- Leukemie, hemofilie, trombopenie. 
- Pacienti dlouhodobě užívající léky (např. na osteoporózu) 
- Alkoholismus, deprese, schizofrenie. 
- Radiakční terapie čelistí. 

 
 

7. Nežádoucí účinky 

Výjimečně se mohou po implantování produktu objevit nežádoucí účinky, 
jakými jsou problémová stabilita produktu nebo ztráta způsobená 
nedostatečnou pevností či velikostí kosti, do níž byl implantát zaveden, či 
ústní infekce způsobené nedostatečnou ústní hygienou či nespoluprací s 
pacientem, pohyblivostí implantátu,  zhoršením tkáně. Nestabilita může být 
také způsobena nesprávnou polohou a uspořádáním implantátů. 

6. Podmínky skladování 
Uchováváme produkt na suchém místě, mimo přímé slunce,  při teplotě do 
40°C. 
 

* Tento produkt není sterilní. 

< znaky použité na obalu > 
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