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A jelen használati útmutató a következő eszközökre 
vonatkozik: 
 
1. BIONIKA Univerzális műszerkészlet, nagy 
2. BIONIKA Univerzális műszerkészlet, kicsi 
3. Műtéttechnikai műszerkészlet, nagy 
4. Műtéttechnikai műszerkészlet, kicsi 
5. Műtéttechnikai műszerkészlet, 1F 
6. UTAZÓ csavarhúzó készlet  
7. UTAZÓ implantátum teszt kulcskészlet  
8. UTAZÓ Dual  csavarkulcs- és  tesztkészlet 
9. Racsnis  nyomatékkulcs  
10. Fúró ütköző készlet  
11. Törtcsavar kiszedő készlet  
12. BIONIKA,  Cserélhető betétes nyomatékcsavarhúzó 
13. Fúró persely 

A BIONIKA Fogászati Implantátum Beültető Műszer 
Rendszer rendeltetése 
A Fogászati Implantátum Beültető Műszer rendszert a 
fogászati implantátumok vagy protézisek behelyezésére 
tervezték. Megfelelő sterilizálás mellett többször 
használatos eszköz. 

A BIONIKA Fogászati Implantátum Beültető Műszer 
Rendszer részei 
◦ átmenő csavarkulcsok 
◦ implantátum behajtók 
◦ racsnis nyomatékkulcs 
◦ kéziműszerek 

Felhasznált alapanyagok 
Minden BIONIKA implantátum biokompatibilis, emberi 
szervezetbe való beültetésre kifejlesztett, nagy 
tisztaságú titánból készül. 
 
Anyag Szabvány 
Rozsdamentes acél ISO 5832-1 

Kockázatok, mellékhatások 
Kockázatok, mellékhatások és nem kívánt események 
léphetnek fel, mint bármely jelentős sebészeti eljárás 
esetén. Az általában előforduló reakciók a következők: 
Érzéstelenítésből, és a beteg elhelyezéséből fakadó 
problémák, trombózis, embólia, fertőzés, túlzott vérzés 
iatrogén ideg- és érsérülés, a lágyszövetek sérülése, 
beleértve a duzzadást, rendellenes sebképződés, az 
izom- és csontrendszer funkcionális károsodása, allergia 
vagy túlérzékenység, valamint a fém jelenlétével 
kapcsolatos mellékhatások, csontgyógyulás hiánya vagy 
nem megfelelő csontgyógyulás. 

Sterilizálás és csomagolás 
Az BIONIKA Műszer Rendszerek sterilen és nem sterilen 
is kaphatók. 

Többször használatos eszköz 
Megfelelő sterilizálás mellett többször használatos 
eszköz. 

Az műszerek kezelése 
A védőcsomagolás felbontását követően, szigorúan tilos 
az implantátumot megfogni kézzel, vagy más módon! 
Az implantátum osszeointegrációs felszínét csak tiszta 
titánból készült műszerrel szabad érinteni. 

A nem steril eszköz használata előtti kezelés 
A nem steril kiszerelésű BIONIKA termékeket a műtéti 
felhasználás előtt meg kell tisztítani és gőzben sterilizálni 
kell. Tisztítás előtt el kell távolítani a teljes eredeti 
csomagolást. Gőzben történő sterilizálás előtt tegye a 
terméket megfelelő csomagolóanyagba vagy tárolóba. 
 
Sterilizálás: 
A BIONIKA eszközöket autoklávban minimum 121°C-on, 
legalább 20 percig kell sterilizálni, majd 20 percig 
szárítani. Tartsa be az autokláv gyártójának használati 
utasításait és útmutatásait, a sterilizálás lehető leg jobb 

hatékonyságának érdekében. Az autoklávot megfelelően 
kell telepíteni, karbantartani, validálni és kalibrálni. Csak 
hivatalosan értékesített sterilizáló barrierek (pl. 
csomagolások, zacskók vagy tartályok) használhatók a 
végfelhasználó által a végponton sterilizált eszközök 
csomagolására. 

Figyelmeztetés! 
Az implantációs műtét végzése komplex sebészeti 
eljárás. Megfelelő ismeret elsajátítása nélkülözhetetlen! 
Az implantációt egy átfogó diagnosztikai vizsgálatnak kell 
megelőznie! Helytelen tervezés sikertelen beültetést 
eredményezhet. 

Kezelési terv 
Teljes körű klinikai elemzésnek kell megelőznie a 
beültetést! 

Sebészeti eljárások 
Javasoljuk a BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. által 
kiadott termékkatalógusban, valamint az implantációs 
rendszerekhez mellékelt útmutatókban foglaltak 
betartását. 

Fontos tudnivalók 
A BIONIKA Műszer Rendszerek felhasználójának 
felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelelő-e az 
adott betegnek, az adott körülmények között. A BIONIKA 
Medline Orvostechnikai Kft. elhárít minden 
kötelezettséget és nem vállal felelősséget a BIONIKA 
termékek használata vagy beültetése során felmerült, 
nem kellően megfontolt döntésből vagy 
gyakorlatlanságból eredő hibák okozta közvetett- vagy 
közvetlen-, vagy egyéb károkért! A felhasználó 
kötelessége a BIONIKA Implantációs Rendszerek 
tanulmányozása és használatának elsajátítása. Bármiféle 
kétség felmerülése esetén a felhasználó kötelessége 
kapcsolatba lépni a BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft-
vel! 

Dokumentáció 
A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. javasolja, hogy 
őrizze meg az adott esethez tartozó teljes 
dokumentációt. A termék belső csomagolása tartalmazza 
a termék kódját és tételszámát (LOT-egyedi azonosító), 
melyet javaslunk a beteg adatlapjához csatolni. 

Jelmagyarázat 
 

 
A termék LOT száma 

 

Sérült csomagolás esetén felhasználni 
tilos! 

 
Újra felhasználni tilos! 

 
Olvassa el a használati útmutatót! 

 
Steril termék a csomagolásban 

 

Nem steril termék a csomagolásban 
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