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A jelen használati útmutató a következő eszközökre 
vonatkozik: 
 
1. HMS Sík háló 
2. HMS Speciális membránháló 
3. HMS 3D Builder titánháló 

A BIONIKA Szájsebészeti Lemez és Csavar Implantátum 
Rendszer rendeltetése 
Az eszközök fémből készülnek és a fogászatban 
csontpótláshoz, a csontpótló anyag megtámasztá-sára 
használják. Ez egy egyszer használatos eszköz. 

A BIONIKA Szájsebészeti Lemez és Csavar Implantátum 
Rendszer tartozékai 
◦ Laposfejű membrán szegecs 
◦ Menetes membrán szegecs 
◦ Transzplantációs belső kulcsnyílású csontcsavar 
◦ Transzplantációs keresztfejű csontcsavar 
◦ Kúpos csontcsavar 

Felhasznált alapanyagok 
Minden BIONIKA implantátum biokompatibilis, emberi 
szervezetbe való beültetésre kifejlesztett, nagy 
tisztaságú titánból készül. 
 
Anyag Szabvány 
Titán Gr.2 ISO 5832-2 

Szájsebészeti Lemez és Csavar Implantátum Rendszer 
alkalmazásának javallatai 
A fogászatban csontpótláshoz, a csontpótló anyag 
megtámasztására használják. 

Általános ellenjavallatok 
Ellenjavallt mindenféle, a sebészeti beavatkozást 
kontraindikáló elváltozás, vagy betegség esetében. 
Neurológiai betegségek, pszichotikus- zavarok vagy 
rendellenességek esetében, melyek megakadályozzák a 
beteget a megfelelő higiénia napi betartásában. Továbbá 
nem ajánlott anyagcsere-betegségekben, nem kezelt 
vérzékenységgel járó betegségekben, daganatos 
megbetegedésben, illetve azok kezelése utáni egy-két 
évben. 
 
Egyéb kontraindikáló általános betegségek: 
◦ drogfüggőség 
◦ túlzott alkoholfogyasztás 
◦ a beültetést megelőző egy éven belül bekövetkezett 

szívinfarktus 
◦ vér dyscrasia, pl. agranulocytosis, aplasztikus 

anaemia, neutropenia, pancytopenia 
◦ csökkent immunitás és leukocisztikus rendellenesség 
◦ hyperthyreózis 
◦ nem kezelt diabétesz 
◦ szteroidok rendszeres szedését feltételező betegség 
◦ egyéb nem kezelt endokrin betegségek. 

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 implantátum steril. 
Az implantáció során a sterilitás rendkívül fontos! 
Használt vagy nem steril implantátumokat nem szabad 
beültetni!  
Az elsődleges sterilizálási folyamatot egy gamma 
besugárzásos eljárással véglegesítünk, melyet külső cég 
(Agroster Besugárzó Zrt.) végez. Az implantátumok 

kizárólag felbontás után közvetlenül ültethetők be. 
Beültetés előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás nem 
sérült-e! Megfelelő tárolás esetén (napsugárzástól 
védve, szobahőmérsékleten, száraz helyen) az 
implantátum steril marad a csomagoláson feltüntetett 
ideig. A határidő lejártával az implantátumot felhasználni 
tilos! 

Egyszer használatos eszköz 
Az implantátumokat tilos újra felhasználni! Ez az eszköz 
épségét veszélyezteti és annak meghibásodásához 
vezethet, mely a beteg számára kockázatot jelent. Az 
újbóli használat vagy újrakezelés fertőzésveszélyt 
okozhat, fertőző anyag az egyik betegről a másikra 
történő átvitelével. A beszennyeződött implantátumokat 
nem szabad újrakezelni! Minden olyan implantátumot, 
amely vérrel, szövettel és/vagy testnedvekkel, illetve 
testből származó anyagokkal szennyezett, nem szabad 
felhasználni; ezeket a kórházi protokollnak megfelelően 
kell kezelni. A kívülről sérülésmentes de használt 
implantátum hordozhat magában mechanikai 
károsodásokat pl. fáradásos repedések, melyek később 
töréshez vezethetnek. 

Az implantátum 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. 

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 Implantátum 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! 

 
Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált 
termék 

 Besugárzással sterilizált termék 

 
Nem steril termék a csomagolásban 

 
Gyártás dátuma 

 
Lejárati dátum 

 
Gyártó 
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