HAHN TAPERED IMPLANT GUIDED SURGERY SYSTEM

™

اللغة العربية

تعليمات االستخدام
معلومات هامة  -يرجى قراءتها

تحذير :يحظر القانون الفيدرالي للواليات المتحدة بيع أو طلب هذا الجهاز إال عن طريق طبيب أسنان أو طبيب مرخص.

 المعلومات العامة
يتكون جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnمن طعوم سنية ومكونات تعويضية وأدوات جراحية وملحقات ذات صلة لالستخدام بواسطة األطباء
وفنيي المختبرات المؤهلين والمرخص لهم والمدربين بشكل كامل على استخدامها.
لتعريف المنتج ومحتوياته بشكل محدد ،يرجى الرجوع إلى ملصقات التعريف بالمنتج والكتالوج التالي:


كتالوج منتج جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف

(

MKT 1297) Hahn

للحصول على معلومات مفصلة حول المواصفات واالستخدام المقصود لمنتج معين ،يرجى الرجوع إلى أدلة المستخدم التالية:

 الدليل الجراجي لنظام الجراحة اإلرشادية للطعوم السنية المستدقة الطرف ( Hahn
 الدليل الترميمي لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف UM 3342) ( Hahn
 الوثائق المتوفرة على اإلنترنت

)UM 6539

تمت إتاحة وثيقة إرشادات االستخدام ( )IFUهذه للعرض أو التنزيل بلغات متنوعة على hahnimplant.com/library.aspx.الستعادة هذه الوثيقة المحددة ،ببساطة
قم بتحديد وثيقة إرشادات االستخدام رقم ( )IFU 6538وحدد اللغة المرغوبة.

 شرح رموز الملصقات التعريفية
يتم توفير مسرد الرموز في الصفحة الخامسة من وثيقة إرشادات االستخدام هذه.

 التوافق
يمكن استخدام نظام الجراحة اإلرشادية للطعوم السنية المستدقة الطرف  Hahnفقط باالقتران مع الطعوم السنية المستدقة الطرف
أجهزة أي جهة خارجية فيمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل ميكانيكي و/أو نتائج غير مرضية.

Hahn

ال ينصح باستخدام

 إخالء المسؤولية
إن اإلرشادات المقدمة هنا ليست كافية للسماح لألطباء عديمي الخبرة بالتعامل مع عالجات الطعوم االختصاصية أو طب األسنان التعويضي ،وليس المقصود
منها أن تحل محل التدريب السريري أو المختبري الرسميين .يجب استخدام هذه األجهزة فقط بواسطة األفراد ذوي التدريب والخبرة الخاصة باستخدامها
المقبول سريريًا.
ال تعتبر  .Prismatik Dentalcraft, Incمسؤولة عن األضرار الناجمة عن العالج الخارج عن سيطرتنا .تقع المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة.

 التصوير بالرنين المغناطيسي
لم يجر تقييم جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnمن أجل تحديد مدى سالمته وتوافقه في بيئة الرنين المغناطيسي( . )MRلم يتم اختباره للتسخين أو
الترحيل أو الصورة االصطناعية في بيئة الرنين المغناطيسي .وتعد سالمة جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnفي بيئة الرنين المغناطيسي غير
معلومة .قد يؤدي فحص أحد المرضى الذين لديهم هذا الجهاز من خالل المسح الضوئي إلى إصابة المريض.
طعوم األسنان

 الوصف
إن الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnهي أجهزة يتم غرسها داخل العظم تم تصنيعها من سبائك التيتانيوم .وهي متوافقة مع المكونات التعويضية
واألجهزة الجراحية لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "."Hahn

 دواعي االستخدام
الطعوم السنية المستدقة الطرف
تُستخدم الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnفي حاالت انعدام األسنان في الفك العلوي أو الفك السفلي جزئيًا أو كليًا ،لدعم الترميمات األحادية وعديدة
الوحدات والبدلة السنية الترفيدية .تستخدم الطعوم للتحميل الفوري فقط في حال وجود ثبات أولي وتحميل إطباق مناسب.

 موانع االستعمال
ال يجب غرس الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnفي المرضى الذين نكتشف أنهم غير الئقين طبيًا للعالج المقصود .قبل التدخل السريري ،يجب
خضوع المرضى المحتملين إلى تقييم دقيق لكافة عوامل الخطر المعروفة والحاالت المرضية المتعلقة باإلجراءات الجراحية الفموية والشفاء الالحق .وتشمل
موانع االستعمال وال تقتصر على:





الحاالت المرضية باألوعية الدموية
داء السكري غير المتحكم به
اضطرابات التخثر
العالج المانع للتخثر
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أمراض العظام االستقالبية
العالج الكيميائي أو اإلشعاعي
التهاب اللثة المزمن
غطاء األنسجة الرخوة غير الكافِي
االضطرابات األيضية أو المجموعية المرتبطة بالشفاء من الجروح و/أو شفاء العظام
استخدام المستحضرات الصيدالنية التي تثبط أو تغير من إعادة تشكيل العظام الطبيعية
أي اضطرابات تعوق قدرة المريض على الحفاظ على نظافة الفم اليومية الكافية
عادات خطل أداء الوظيفة غير المتحكم بها
طول و/أو عرض غير كافٍ للعظم ،وحيز غير كافٍ بين األقواس

ال يوصى بمعالجة األطفال حتى اكتمال نموهم وحدوث اإلغالق المشاشي.

 التحذيرات
 ال ت ُعد استخدام الطعوم السنية المستدقة الطرف " ."Hahnال يوصى بإعادة استخدام مثل هذا الجهاز مع مريض آخر بسبب
مخاطر التلوث التبادلي أو العدوى.
 ال يجوز استخدام الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnإال للغرض المقصود منها طب ًقا للقواعد العامة لعالج األسنان  /العالج
الجراحي والسالمة المهنية والوقاية من الحوادث .يجب استخدامها فقط إلجراءات طب األسنان باستخدام المكونات الترميمية
التي تم تصميمها لها .إذا لم يتم تحديد دواعي االستخدام واالستخدام المقصود بوضوح ،فيجب وقف العالج مؤقت ًا حتى يتم
توضيح هذه االعتبارات.
 التعليمات التالية ليست كافية للسماح لألطباء عديمي الخبرة بالتعامل مع طب األسنان التعويضي بشكل محترف .يجب استخدام
الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnواألدوات الجراحية والمكونات التعويضية فقط بواسطة أطباء األسنان والجراحين
ذوي التدريب/الخبرة في جراحة الفم والمتطلبات التعويضية ومتطلبات الميكانيكا البيولوجية ،باإلضافة إلى التشخيص والتخطيط
السابق للجراحة.
 يجب فحص مكان الطعم لتحديد العظم المناسب بواسطة الصور اإلشعاعية والجس والفحص البصري .حدد موقع األعصاب
والهياكل الحيوية األخرى ومدى قربها من موقع الطعم قبل أي حفر لتجنب اإلصابة المحتملة مثل التنميل الدائم للشفة السفلية
والذقن.
 ال يمكن ضمان النجاح المطلق .يمكن أن تؤدي عوامل مثل العدوى واألمراض وعدم كفاية جودة العظم و /أو كميته إلى فشل
عمليات الدمج العظمي عقب العملية الجراحية أو الدمج العظمي األولي.
 االحتياطات
اإلجراءات الجراحية
إن تقليل ضرر النسيج لهو أمر جوهري إلنجاح عملية الدمج العظمي للطعم .وال سيما ،ينبغي الحرص على إقصاء مصادر العدوى والملوثات والرضوح
الجراحية والحرارية .ويزداد خطر فشل عملية الدمج العظمي بينما يزداد رضح النسيج .وللحصول على أفضل النتائج ،يرجى اتباع االحتياطات التالية:










يجب تنفيذ جميع إجراءات الحفر بسرعة 2000لفة في الدقيقة أو أقل تحت اإلرواء المستمر والغزير.
يجب أن تكون جميع األدوات الجراحية المستخدمة في حالة جيدة ويجب استخدامها بعناية لتجنب تلف الطعوم أو المكونات
األخرى.
جميع األدوات المستخدمة لإلجراءات اإلرشادية يجب إدخالها إلى أقصى حد ممكن من خالل كم دليلي .للسماح باإلرشاد
الصحيح ،يجب إدماج المقطع األسطواني لألداة مع الكم الدليلي قبل تنشيط محرك القبضة.
يجب أن توضع الطعوم بشكل يضمن ثباتها الكافي؛ ومع ذلك ،قد يؤدي عزم الدوران الزائد إلى كسر في الطعم ذاته أو كسر أو
نخرفي موقع الطعم .يجب االلتزام ببروتوكول الجراحة المعني التزا ًما تا ًما.
نظرا ألن مكونات الطعوم وأدواتها صغيرة للغاية ،يجب اتخاذ االحتياطات لضمان عدم ابتالعها أو شفطها من قبل المريض.
ً
قبل الجراحة ،تأكد من أن المكونات واألدوات والمواد المساعدة المطلوبة كاملة وعملية ومتوفرة بكميات صحيحة.

اإلجراءات التعويضية
بعد وضع الطعوم السنية المستدقة الطرف  Hahnبشكل ناجح ،تحقق من االستقرار األولي وتحميل اإلطباق المناسب قبل متابعة وضع البدلة الدائمة أو المؤقتة.
اعتبارا ها ًما .ينبغي الحرص لتجنب الضغط الزائد بشكل هائل
ينبغي تثبيت جميع المكونات المستخدمة داخل الفم لمنع شفطها أو بلعها .يُعد توزيع الضغط
ً
على محاور الطعم بشكل مستعرض.
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 التعقيم
يتم شحن الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnبشكل معقم .فال يجب إعادة تعقيمها .فهي لالستخدام لمرة واحدة فقط ،قبل انتهاء صالحيتها .ال تستخدم
الطعوم إذا كانت العبوة قد تم فضها أو فتحت سابقًا.

 التخزين والمناولة
يجب أن تخزن الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnفي مكان جاف (من  %30إلى  %85رطوبة نسبية) وفي درجة حرارة الغرفة (من  20درجة مئوية
إلى  25درجة مئوية) ،في عبوتها األصلية .يتم تعبئة الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnبشكل معقم .ال تتعامل مع أسطح الطعم مباشرة .يُنصح
المستخدمون بفحص العبوة بصريًا للتأكد من سالمة األختام ومحتوياتها قبل استخدامها .يرجى الرجوع إلى الملصق التعريفي للمنتجلجميع المعلومات المتعلقة
للمنتج والتحذيرات ذات الصلة.

 تعليمات االستخدام — الطعوم السنية المستدقة الطرف ""Hahn
تحضير النسيج الرخو
الخيار األول :استئصال النسيج – بعد عملية التخدير ،قم بوضع الدليل الجراحي .عند االقتضاء ،قم بتأمين الدليل في مكانه ،باستخدام دبابيس المثبت كما هو
مطلوب .اختر ثاقب النسيج بقطر يطابق قطر الطعم المحدد .باستخدام اإلرواء الغزير ،قم بالتشكيل حتى يتصل ثاقب النسيج بالعظم .اسحب الرقعة الدائرية
للنسيج الناعم.
الخيار الثاني :انعكاس النسيج – بعد عملية التخدير ،اصنع شقًا مصم ًما لرفع السديلة .قم بإجراء عملية رأب السنخ على عرف الحرف ،إذا لزم األمر،
للحصول على وضع أكثر استوا ًء حيث يوضع الطعم .يجب استخدام اإلرواء لجميع التعديالت التي يتم إجراؤها على العظمة .قم بوضع الدليل الجراحي،
وتأمين الدليل في مكانه بواسطة دبابيس المثبت ،عند االقتضاء.
تجهيز الموقع
الخطوة األولى :المثقب المحاذي – اختر المثقب المحاذي بقطر يطابق قطر الطعم .مع اإلرواء الغزير ،اثقب العرف السنخي.
مالحظة :إذا تم وضع الطعوم السنية المستدقة الطرف Hahnالتي قطرها  3.0ملم ،تابع إلى الخطوة الثالثة :مثقب التشكيل.
الخطوة الثانية :المثقب االستطالعي (للطعوم من  Ø3.5ملم –  Ø5.0ملم) – إذا تم وضع طعم سني مستدق الطرف  Hahnذي قطر  3.5ملم أو أكبر ،فيتم
استخدام المثاقب االستطالعية لتعميق موقع قطع العظم .يسمى كل مثقب استطالعي حسب قطر الطعم المخصص لالستخدام .المثاقب االستطالعية متوفرة
بثالثة أطوال A (8 :ملم) B (10 ,ملم) C (13 ,ملم) .اختر المثقب االستطالعي المناسب ،مع األخذ بعين االعتبار مقاس الطعم المراد وضعه ،مع الحرص على
عدم تجاوز طول الطعم .باستخدام اإلرواء الغزير ،قم بعمل ثقب استطالعي للعمق.
الخطوة الثالثة :مثقب التشكيل – يكون كل مثقب تشكيل محدد الطول والقطر ،ليوافق مقاس الطعم الموصوف .يمكن زيادة عمق قطع العظم تزايديًا ،بد ًءا
بأطوال المثاقب األقصر ،محققًا عمقًا كافيًا باستخدام المثقاب النهائي.
مالحظة :إذا تم وضع الطعوم السنية المستدقة الطرف  Hahnالتي قطرها  5.0ملم ،فيجب استخدام مثقاب تشكيل قطره  4.3Øملم قبل البدء بمثقاب التشكيل
الذي قطره  5.0Øملم.
اختر مثقاب التشكيل المناسب ،مع الحرص على عدم تجاوز طول الطعم .باستخدام اإلرواء الغزير ،قم بالثقب للعمق .يجب أن يتوافق المثقاب األخير مع
حجم الطعم المتوافق ،بهدف تحقيق استقرار أولي عا ٍل عند وضع الطعم.
الخطوة الرابعة( :اختياري) مثقاب تشكيل العظم الكثيف – إذا تم تحديد هذا الخيار بسبب وجودعظم كثيف ،فحدد مثقاب تشكيل العظم الكثيف بقطر وطول
يطابق قطر وطول الطعم المحدد .باستخدام اإلرواء الغزير ،قم بالثقب للعمق.
الخطوة الخامسة( :اختياري) الصنبور اللولبي – إذا تم تحديد هذا الخيار بسبب وجود عظم كثيف ،فحدد الصنبور اللولبي بقطر يطابق قطر الطعم .ضع
الصنبور في موقع الطعم المجهز .قم بالضغط بشدة وابدأ في تدوير الصنبور ببطء ( 25لفة في الدقيقة بحد أقصى) .عندما تبدأ اللوالب في ربط العظم ،اترك
الصنبور ليصب في الموقع بدون مزيد من الضغط .يجب أن يتم تفريغ قطع العظم من خالل العظم القشري .قم بإخراج الصنبور من الموقع.
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جدول تسلسل الثاقب
المثقب

 Ø3.0ملم

 Ø3.5ملم

 Ø4.3ملم

 Ø5.0ملم

المثقب المحاذي*

الخطوة األولى

الخطوة األولى

الخطوة األولى

الخطوة األولى

المثقب االستطالعي*



الخطوة الثانية

الخطوة الثانية

الخطوة الثانية

مثقب التشكيل*

الخطوة الثالثة -
النهائية

الخطوة الثالثة -
النهائية

الخطوة الثالثة -
النهائية

الخطوة الثالثة -
النهائية

العظم الكثيف
مثقب التشكيل*

اختياري
الخطوة الرابعة

اختياري
الخطوة الرابعة

اختياري
الخطوة الرابعة

اختياري
الخطوة الرابعة

*متوفر بمقاسات متنوعة حسب قطر وطول الطعم.
ال تستخدم أي مثقاب يتجاوز قطر أو طول الطعم المحدد.

وضع الطعم
الخطوة األولى :اختيار الطعم – انزع حامل الطعم المصنوع من التيتانيوم من عبوته وضعه في حقل معقم.
الخطوة الثانية :الوضع األولي – قم بإشراك الطعم مع مرسى الدعمة المناسب .أحكم ربط التجميع مع بعضه بمسمار (يقدم مع مرسى الطعم) .مع تثبيت
الطعم بشكل آمن إلى المرسى ،اضغط على الطرف المقابل للحامل لفك الطعم من الحامل .انقل الطعم إلى الموقع المجهز من خالل الدليل ،وأدخله إلى داخل
موقع قطع العظم .قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة مع تطبيق الضغط لربط األتالم ذاتية اللولبة.
الخطوة الثالثة :التقدم والتثبيت النهائي – تجميع مفتاح الربط بسقاطة بواسطة المهايئ الجراحي .بالحصول على الطعم الذي تم تأمينه بمرسى الطعم ،ضع
المهايئ فوق المرسى وأشرك االتصال .أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة بزيادة تبلغ حوالي  90درجة .واصل تثبيت الطعم بداخل موقع قطع العظم حتى
تتالقى الفتحة السداسية على مرسى الطعم مع الفتحة السداسية للكم الدليلي .اضبط الوضعية النهائية للطعم من خالل محاذاة الفتحة السداسية على مرسى
الطعم مع الفتحة السداسية للكم الدليلي .فهذا سيسمح للطبيب السريري القائم بالترميم أن يستفيد بشكل كامل من خطوط الدعامة التشريحية الكِفافية وتقليل
الحاجة إلعداد الدعامة .تشير قيمة عزم الدوران األدنى  Ncm 35عند التثبيت النهائي إلى استقرار أولي جيد.
مالحظة :ال تقم بالتدوير بعد وصول الفتحة للكم الدليلي بالكامل ومحاذاة الفتحات السداسية المطابقة .القيام بهذا قد يتسبب في خلع موقع قطع العظم.
وضع مكون االلتئام
اتباع موضع الطعم ،يضمن محاذاة تسطحات مرسى الطعم والكم الدليلي .اسحب مرسى الطعم من خالل فك مساميره من الطعم .ثم اسحب الدليل الجراحي.
قم بإعداد الموقع لاللتئام بوضع إما دعمة التئام (بروتوكول جراحي أحادي المرحلة) أو غطاء مسمار التثبيت (بروتوكول جراحي ثنائي المراحل).
الخيار األول :دعمة التئام – في حالة اتباع بروتوكول جراحي أحادي المرحلة ،حدد دعمة التئام بالطول والقطر المناسبين ..اربط دعمة االلتئام في الموضع
أعلى الطعم .الربط اليدوي باستخدام البرنامج التعويضي المناسب.
الخيار الثاني :غطاء مسمار التثبيت – في حالة اتباع بروتوكول جراحي ثنائي المراحل ،اربط غطاء مسمار التثبيت في مكانه أعلى الطعم .الربط اليدوي
باستخدام البرنامج التعويضي المناسب.
اإلغالق والخياطة
سا ،فقم بإغالق وخياطة السديلة باستخدام التقنية المرغوبة .قم بأخذ صورة إشعاعية في مرحلة ما بعد الجراحة الستخدامها كقيمة
إذا كان النسيج الرخو منعك ً
قاعدية ،وقدم النصيحة للمريض بالنسبة إلجراءات مرحلة ما بعد الجراحة الموصى بها.
كشف غطاء مسمار التثبيت التابع للمرحلة الثانية (البروتوكول الجراحي ثنائي المراحل)
بعد فترة االلتئام المناسبة ،قم بعمل شق صغير في اللثة فوق موقع الطعم لكشف غطاء مسمار التثبيت .باستخدام البرنامج التعويضي ،أزل غطاء مسمار
التثبيت ،وقم بوضع دعمة االلتئام أو الدعمة المؤقتة ذات القطر واالرتفاع المناسبين.
األدوات الجراحية

 الوصف
إن األدوات الجراحية للطعم السني المستدق الطرف " "Hahnوالملحقات الترميمية/الجراحية مصنوعة من المواد التالية :سبيكة التيتانيوم وسبيكة الذهب
والبوليمرات والفوالذ المقاوم للصدأ .وهي مصممة لالستخدام مع الطعوم السنية المستدقة الطرف " "Hahnوالمكونات الترميمية للطعوم السنية المستدقة
الطرف "."Hahn
لتعريف المنتج ومحتوياته بشكل محدد ،يرجى الرجوع إلى عبوة المكونات الفردية وكتالوج المنتج المناسب  /أو أدلة المستخدم.

 التعقيم
يتم شحن األدوات الجراحية بشكل غير معقم .يجب تنظيف وتعقيم وتطهير األدوات غير المعقمة قبل االستخدام السريري ،وفقًا لطريقة معتمدة.
 التنظيف :اغسل باستخدام محلول منظف واسع الطيف ،متبوعًا بالشطف والتجفيف بشكل تام.
تعتمد عملية التطهير الموصى بها على توجيهات  ،ANSI/AAMI ST79كما يلي:
 التطهير :اغمره في مطهر  ,1واشطفه باستخدام ماء مقطر وجففه.
تعتمد عملية التعقيم الموصى بها على إرشادات  ANSI/AAMI/ISO 17665-1و ،ANSI/AAMI ST79على النحو التالي:
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 التعقيم :أجهزة التعقيم التي تعمل بالجاذبية األرضية :استخدم أجهزة التعقيم بالبخار المضغوط والتي تعمل بالجاذبية األرضية لتعقيم األجهزة بوضعها في
جيبة التعقيم لمدة  15دقيقة في °132مئوية (°270فهرنهايت) .دع المكونات المعقمة تجف مدة  30دقيقة على األقل.
مالحظة :تتطلب اإلجراءات المصادق عليها استخدام صواني التعقيم واللفائف والمؤشرات البيولوجية والمؤشرات الكيميائية وغيرها من ملحقات التعقيم
المعنونة لدورة التعقيم الموصى بها والمبينة من إدارة األغذية واألدوية .يجب على منشأة الرعاية الصحية مراقبة جهاز التعقيم للمنشأة وفقًا لمعيار ضمان
التعقيم المعترف به من قِبل إدارة األغذية واألدوية مثل .ANSI / AAMI ST79
1يوصى بأن يحتوي المطهر الفموي على الكلورهيكسيدين ،ارجع إلى إرشادات الشركة المصنعة للمطهر.

 التحذيرات
قبل الجراحة ،تأكد من أن األجهزة والملحقات كاملة وعملية ومتوفرة بكميات صحيحة.

 االحتياطات
وللحصول على أفضل النتائج ،يرجى اتباع االحتياطات التالية:
 يجب االلتزام ببروتوكول الجراحة المعني التزا ًما تا ًما .
 يجب أن تكون جميع األدوات الجراحية المستخدمة في حالة جيدة ويجب استخدامها بعناية لتجنب تلف الطعوم أو المكونات األخرى.
نظرا ألن مكونات الطعوم وأدواتها صغيرة للغاية ،يجب اتخاذ االحتياطات لضمان عدم ابتالعها أو شفطها من قبل المريض.
ً 
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مسرد الرموز

الرمز

رقم مرجع الرمز

عنوان الرمز

رقم التعريف



5.2.4

التعقيم باستخدام إشعاع جاما

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز تم تعقيمه
باستخدام التشعيع.



5.2.8

ال تستخدمه إذا كانت العبوة تالفة

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى أنه ال يجب استخدام هذا
الجهاز في حالة تلف العبوة أو فتحها.



5.2.7

غير معقمة

EN ISO 15223-1

هذا الجهاز لم يخضع لعملية تعقيم.



5.4.2

ال تعد استخدامه

EN ISO 15223-1

هذا الجهاز مخصص لالستخدام لمرة واحدة،
أو لالستخدام على مريض واحد خالل إجراء
واحد.



5.2.6

ال تعد تعقيمه

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز ال ينبغي
أن يتم إعادة تعقيمه.

 

5.3.7

حد درجة الحرارة

EN ISO 15223-1

يُخزن في درجة حرارة من  20إلى  25درجة
مئوية.



5.3.8

حد الرطوبة

EN ISO 15223-1

يُخزن في رطوبة نسبية من  %30إلى %85

5.1.4

موعد انتهاء الصالحية

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى التاريخ (سنة-شهر-يوم)
الذي ال يجب استخدام هذا الجهاز بعده.






ثانية
)801.109(b)(1

ال يُصرف إال بوصفة طبية

21

CFR Part
801

النص التوضيحي

تحذير :يحظر القانون الفيدرالي بيع أو طلب
هذا الجهاز إال عن طريق طبيب أسنان أو
طبيب مرخص.



5.1.6

رقم الكتالوج

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى رقم كتالوج
 Dentalcraftبحيث يمكن التعرف على هذا
الجهاز.



5.1.5

رقم الفئة/الدفعة

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى رقم الفئة/الدفعة لـ
 Prismatik Dentalcraftبحيث يمكن التعرف
على الفئة/الدفعة لهذا الجهاز.



5.4.3

راجع تعليمات االستخدام

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى حاجة المستخدم إلى
مراجعة تعليمات االستخدام.



5.1.1

الشركة المصنعة
تاريخ الصنع (سنة-شهر-يوم)

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى الشركة المصنعة وتاريخ
تصنيع هذا الجهاز.



5.1.2

الممثل األوروبي المفوض

EN ISO 15223-1

يشير هذا الرمز إلى الممثل المفوض في
المجموعة األوروبية.

Prismatik

0086

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

 30175هانوفر ،ألمانيا
الراعي األسترالي
Emergo Australia Level 20 Tower II,
Darling Park 201 Sussex Street


صنع في الواليات المتحدة األمريكية
يُرجى االتصال من داخل الواليات المتحدة على الرقم 303 888
3975

Prismatik Dentalcraft, Inc.
شركة تابعة مملوكة بالكامل
لمختبرات

Dupont Drive 2212
إرفاين ،كاليفورنيا 92612

يُرجى االتصال من خارج الواليات المتحدة على الرقم
8411 399 949
يُرجى االتصال من دول االتحاد األوروبي على الرقم 49
5312 50600 69
hahnimplant.com

سيدني ،نيو ساوث ويلز  2000أستراليا
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