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

 المعلومات العامة 

ومكونات تعويضية وأدوات جراحية وملحقات ذات صلة لالستخدام بواسطة األطباء من طعوم سنية  "Hahnيتكون جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "

 وفنيي المختبرات المؤهلين والمرخص لهم والمدربين بشكل كامل على استخدامها.

 لتعريف المنتج ومحتوياته بشكل محدد، يرجى الرجوع إلى ملصقات التعريف بالمنتج والكتالوج التالي:

  عوم السنية المستدقة الطرف كتالوج منتج جهاز الطHahn (MKT 1297) 

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

   الدليل الجراجي لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرفHahn ( UM 3341) 

   الدليل الترميمي لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرفHahn ( UM 3342) 

 الوثائق المتوفرة على اإلنترنت 

الستعادة هذه الوثيقة المحددة، ببساطة  .hahnimplant.com/library.aspx( هذه للعرض أو التنزيل بلغات متنوعة على IFUتمت إتاحة وثيقة إرشادات االستخدام )

 ( وحدد اللغة المرغوبة570وثيقة إرشادات االستخدام رقم )قم بتحديد 

 شرح رموز الملصقات التعريفية 

 يتم توفير مسرد الرموز في الصفحة السابعة من وثيقة إرشادات االستخدام هذه.

 إخالء المسؤولية 

عوم االختصاصية أو طب األسنان التعويضي، وليس المقصود إن اإلرشادات المقدمة هنا ليست كافية للسماح لألطباء عديمي الخبرة بالتعامل مع عالجات الط

استخدامها منها أن تحل محل التدريب السريري أو المختبري الرسميين. يجب استخدام هذه األجهزة فقط بواسطة األفراد ذوي التدريب والخبرة الخاصة ب

 المقبول سريريًا.

 ار الناجمة عن العالج الخارج عن سيطرتنا. تقع المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة.. مسؤولة عن األضرPrismatik Dentalcraft, Incال تعتبر 

 التصوير بالرنين المغناطيسي 

( . لم يتم اختباره للتسخين أو MR" من أجل تحديد مدى سالمته وتوافقه في بيئة الرنين المغناطيسي)Hahnلم يجر تقييم جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "

" في بيئة الرنين المغناطيسي غير Hahnو الصورة االصطناعية في بيئة الرنين المغناطيسي. وتعد سالمة جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "الترحيل أ

 معلومة. قد يؤدي فحص أحد المرضى الذين لديهم هذا الجهاز من خالل المسح الضوئي إلى إصابة المريض.

 طعوم األسنان

 الوصف 

" هي أجهزة يتم غرسها داخل العظم تم تصنيعها من سبائك التيتانيوم. وهي متوافقة مع المكونات التعويضية Hahnة المستدقة الطرف "إن الطعوم السني

 ".Hahnواألجهزة الجراحية لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "

 دواعي االستخدام 

 الطعوم السنية المستدقة الطرف

" في حاالت انعدام األسنان في الفك العلوي أو الفك السفلي جزئيًا أو كليًا، لدعم الترميمات األحادية وعديدة Hahnالطرف " تُستخدم الطعوم السنية المستدقة

 الوحدات والبدلة السنية الترفيدية. تستخدم الطعوم للتحميل الفوري فقط في حال وجود ثبات أولي وتحميل إطباق مناسب.

 موانع االستعمال 

" في المرضى الذين نكتشف أنهم غير الئقين طبًيا للعالج المقصود. قبل التدخل السريري، يجب Hahnالطعوم السنية المستدقة الطرف "ال يجب غرس 

شمل الالحق. وت خضوع المرضى المحتملين إلى تقييم دقيق لكافة عوامل الخطر المعروفة والحاالت المرضية المتعلقة باإلجراءات الجراحية الفموية والشفاء

 موانع االستعمال وال تقتصر على:

 الحاالت المرضية باألوعية الدموية 

 داء السكري غير المتحكم به 

 اضطرابات التخثر 

 العالج المانع للتخثر 

 أمراض العظام االستقالبية 

 العالج الكيميائي أو اإلشعاعي 

 التهاب اللثة المزمن 
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 غطاء األنسجة الرخوة غير الكافِي 

  أو المجموعية المرتبطة بالشفاء من الجروح و/أو شفاء العظاماالضطرابات األيضية 

 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 

 رض غير كاٍف للعظم، وحيز غير كاٍف بين األقواسطول و/أو ع 

 ال يوصى بمعالجة األطفال حتى اكتمال نموهم وحدوث اإلغالق المشاشي.

 التحذيرات 

 " ال تُعد استخدام الطعوم السنية المستدقة الطرفHahn ال يوصى بإعادة استخدام مثل هذا الجهاز مع مريض آخر بسبب ."

 وى.مخاطر التلوث التبادلي أو العد

 " ال يجوز استخدام الطعوم السنية المستدقة الطرفHahn إال للغرض المقصود منها طبًقا للقواعد العامة لعالج األسنان / العالج "

الجراحي والسالمة المهنية والوقاية من الحوادث. يجب استخدامها فقط إلجراءات طب األسنان باستخدام المكونات الترميمية 

إذا لم يتم تحديد دواعي االستخدام واالستخدام المقصود بوضوح، فيجب وقف العالج مؤقتًا حتى يتم التي تم تصميمها لها. 

 توضيح هذه االعتبارات.

  التعليمات التالية ليست كافية للسماح لألطباء عديمي الخبرة بالتعامل مع طب األسنان التعويضي بشكل محترف. يجب استخدام

" واألدوات الجراحية والمكونات التعويضية فقط بواسطة أطباء األسنان والجراحين Hahnالطعوم السنية المستدقة الطرف "

ذوي التدريب/الخبرة في جراحة الفم والمتطلبات التعويضية ومتطلبات الميكانيكا البيولوجية، باإلضافة إلى التشخيص والتخطيط 

 السابق للجراحة.

 الصور اإلشعاعية والجس والفحص البصري. حدد موقع األعصاب  يجب فحص مكان الطعم لتحديد العظم المناسب بواسطة

والهياكل الحيوية األخرى ومدى قربها من موقع الطعم قبل أي حفر لتجنب اإلصابة المحتملة مثل التنميل الدائم للشفة السفلية 

 والذقن.

 جودة العظم و/ أو كميته إلى فشل  ال يمكن ضمان النجاح المطلق. يمكن أن تؤدي عوامل مثل العدوى واألمراض وعدم كفاية

 عمليات الدمج العظمي عقب العملية الجراحية أو الدمج العظمي األولي.

 االحتياطات 

 اإلجراءات الجراحية

 رضوحإن تقليل ضرر النسيج لهو أمر جوهري إلنجاح عملية الدمج العظمي للطعم. وال سيما، ينبغي الحرص على إقصاء مصادر العدوى والملوثات وال

 التالية: الجراحية والحرارية. ويزداد خطر فشل عملية الدمج العظمي بينما يزداد رضح النسيج. وللحصول على أفضل النتائج، يرجى اتباع االحتياطات

  أو أقل تحت اإلرواء المستمر والغزير. الدقيقة في لفة 2000يجب تنفيذ جميع إجراءات الحفر بسرعة 

 احية المستخدمة في حالة جيدة ويجب استخدامها بعناية لتجنب تلف الطعوم أو المكونات يجب أن تكون جميع األدوات الجر

 األخرى.

  يجب أن توضع الطعوم بشكل يضمن ثباتها الكافي؛ ومع ذلك، قد يؤدي عزم الدوران الزائد إلى كسر في الطعم ذاته أو كسر أو

 لتزاًما تاًما.نخرفي موقع الطعم. يجب االلتزام ببروتوكول الجراحة المعني ا

 .نظًرا 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

بشكل ناجح، تحقق من االستقرار األولي وتحميل اإلطباق المناسب قبل متابعة وضع البدلة الدائمة أو المؤقتة.  Hahnالطعوم السنية المستدقة الطرف  بعد وضع

ضغط الزائد بشكل هائل ينبغي تثبيت جميع المكونات المستخدمة داخل الفم لمنع شفطها أو بلعها. يُعد توزيع الضغط اعتباًرا هاًما. ينبغي الحرص لتجنب ال

 على محاور الطعم بشكل مستعرض.

 التعقيم 

" بشكل معقم. فال يجب إعادة تعقيمها. فهي لالستخدام لمرة واحدة فقط، قبل انتهاء صالحيتها. ال تستخدم Hahnيتم شحن الطعوم السنية المستدقة الطرف "

 الطعوم إذا كانت العبوة قد تم فضها أو فتحت سابقًا.
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 المناولةالتخزين و 

درجة مئوية  20% رطوبة نسبية( وفي درجة حرارة الغرفة )من 85% إلى 30" في مكان جاف )من Hahnيجب أن تخزن الطعوم السنية المستدقة الطرف "

الطعم مباشرة. يُنصح " بشكل معقم. ال تتعامل مع أسطح Hahnدرجة مئوية(، في عبوتها األصلية. يتم تعبئة الطعوم السنية المستدقة الطرف " 25إلى 

المعلومات المستخدمون بفحص العبوة بصريًا للتأكد من سالمة األختام ومحتوياتها قبل استخدامها. يرجى الرجوع إلى الملصق التعريفي للمنتج لجميع 

 المتعلقة بالمنتج والتحذيرات ذات الصلة.

  الطعوم السنية المستدقة الطرف " —تعليمات االستخدامHahn" 

 النسيج الرخو انعكاس

استواًء حيث  بعد عملية التخدير، اصنع شقًا مصمًما لرفع السديلة. قم بإجراء عملية رأب السنخ على عرف الحرف، إذا لزم األمر، للحصول على وضع أكثر

 يوضع الطعم. يجب استخدام اإلرواء لجميع التعديالت التي يتم إجراؤها على العظمة.

 تجهيز الموقع

 مع اإلرواء الغزير، اثقب العرف السنخي. استخدام دلياًل جراحيًا، في حالة الضرورة، كمرجع للتوضيع الصحيح. – ملم Ø1.5الخطوة األولى: مثقب التوائي 

الحفر في الموقع التالي تحقق من اتجاه قطع العظم األولي باستخدام دبوس متواِز. إذا كان المطلوب هو وضع أكثر من طعم واحد في وضع التوازي، فابدأ ب

 وقم بمحاذاة الطعوم وفق ما يسمح به مسار العظمة.

إذا كان هناك أي تغيير مطلوب في المسار، فقد يتم تصحيحه في هذا الوقت. باستخدام اإلرواء الغزير، اصنع  – ملم Ø2.4/1.5الخطوة الثانية: مثقب التوائي 

 لم(.م 16ثقبًا استطالعيًا للعمق المالئم )يصل إلى 

 حدد المثقاب الذي يتناسب طوله مع الطعم الموصوف. باستخدام اإلرواء الغزير، قم بالثقب للعمق المرغوب. – ملم Ø2.8/2.4الخطوة الثالثة: مثقب التوائي 

ملم، فهذا يجب أن يكون القطر النهائي للمثقب المستخدم. في حالة وضع طعم سني  3.0ذي قطر  Hahnمالحظة: إذا تم وضع طعم سني مستدق الطرف 

 .الخطوة الرابعة: مثاقب التشكيلذي قطر أكبر، يرجى المتابعة إلى  Hahnمستدق الطرف 

ملم أو أكبر، فيتم استخدام  3.5ذي قطر  Hahnرف إذا تم وضع طعم سني مستدق الط – ملم( Ø7.0 –ملم  Ø3.5الخطوة الرابعة: مثاقب التشكيل )للطعوم من 

الحاجة، مثاقب التشكيل بشكل متتابع لتوسيع قطع العظم إلى القطر المتوافق. لتجنب التحضير المفرط، يجب استخدام أقطار مثاقب التوسيع فقط حسب 

ن زيادة عمق قطع العظم بالتتابع، بدًءا بأطوال المثاقب األقصر، وبالتتالي الصحيح. يكون كل مثقب تشكيل محدد الطول، ليوافق طول الطعم الموصوف. يمك

خدام اإلرواء الغزير، قم محققًا عمقًا كافيًا باستخدام المثقاب النهائي. اختر مثقب التشكيل المرغوب، بما يمثل كثافة العظام وحجم الطعم الذي يتم وضعه. باست

 حجم الطعم المتوافق، كما هو موضح في الجدول أدناه، بهدف تحقيق استقرار أولي عاٍل عند وضع الطعم.بالثقب للعمق. يجب أن يتوافق المثقاب األخير مع 

 جدول تسلسل الثاقب 

 ملم Ø7.0 ملم Ø5.0 ملم Ø4.3 ملم Ø3.5 ملم Ø3.0 المثقب

 مثقب التوائي

(Ø1.5 )األولىالخطوة  الخطوة األولى الخطوة األولى الخطوة األولى الخطوة األولى ملم 

 مثقب التوائي

(Ø2.4/1.5 )الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية ملم 

 مثقب التوائي

(Ø2.8/2.4 *)ملم 
 -الخطوة الثالثة 

 الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة النهائية

 مثقب التشكيل

(Ø3.5 *)ملم  
 -الخطوة الرابعة 

 الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة النهائية

 مثقب التشكيل

(Ø4.3 *)ملم   
 -الخطوة الرابعة 

 الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة النهائية

 مثقب التشكيل

(Ø5.0 *)ملم    
 -الخطوة الرابعة 

 الخطوة الرابعة النهائية

 مثقب التشكيل

(Ø7.0 *)ملم     
 -الخطوة الرابعة 

 النهائية
 *متوفر بأطوال مختلفة لتتناسب مع طول الطعم المتوافق.

إذا تم تحديد هذا الخيار بسبب وجود عظم كثيف، فحدد الصنبور اللولبي بقطر يطابق قطر الطعم. ضع  – الخطوة الخامسة: )اختياري( صنبور العظم الكثيف

بحد أقصى(. عندما تبدأ اللوالب في ربط العظم، اترك  الدقيقة في لفة 25الصنبور في موقع الطعم المجهز. قم بالضغط بشدة وابدأ في تدوير الصنبور ببطء )

 بدون مزيد من الضغط. يجب أن يتم تفريغ قطع العظم من خالل العظم القشري. قم بإخراج الصنبور من الموقع. الصنبور ليصب في الموقع

  وضع الطعم

 انزع حامل الطعم المصنوع من التيتانيوم من عبوته وضعه في حقل معقم. – الخطوة األولى: اختيار الطعم

لبرنامج المناسب. مع تثبيت الطعم بشكل آمن إلى البرنامج، اضغط على الطرف المقابل للحامل لفك قم بإشراك الطعم مع ا – الخطوة الثانية: الوضع األولي

ط لربط األتالم الطعم من الحامل. انقل الطعم إلى الموقع المجهز، وأدخله إلى داخل موقع قطع العظم. قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة مع تطبيق الضغ

 لجانبي، والذي قد يؤثر على التزوي والمحاذاة النهائية للطعم.ذاتية اللولبة. تجنب الضغط ا
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 Ncm 35استمر بتثبيت الطعم في موقع قطع العظم باستخدام طريقة الوضع المفضلة. تشير قيمة عزم الدوران األدنى  – الخطوة الثالثة: التقدم والتثبيت النهائي

 عند التثبيت النهائي إلى استقرار أولي جيد.

 طعمطرق وضع ال

ضع برنامج الطعم المناسب في القبضة. قم بتثبيت البرنامج في الوصلة السداسية الداخلية للطعم ، واضغط بشدة لربط  – الخيار األول: وضع طعم القبضة

 كامل.بال تثبيته يتم حتى الدقيقة في لفة 25الوصلة بالكامل. اربط الطعم داخل موقع قطع العظم عن طريق لفه لولبيًا بمعدل حوالي 

قم بتجميع مفتاح الربط القابل للتعديل باستخدام المهايئ الجراحي وبرنامج الطعم المناسب. باستخدام الطعم المحلزن بشكل  – الخيار الثاني: وضع الطعم يدويًا

ر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة بزيادة آمن في موقعه، قم بتثبيت البرنامج في الوصلة السداسية الداخلية للطعم ، واضغط بشدة لربط الوصلة بالكامل. أد

 درجة. تجنب الضغط الجانبي، والذي قد يؤثر على المحاذاة النهائية للطعم. 90تبلغ حوالي 

 توضيع الطعم

د بشكل كامل من يجب تدوير الطعم في وقت الوضع لضمان أمثل توضيع للوصلة السداسية الداخلية. فهذا سيسمح للطبيب السريري القائم بالترميم أن يستفي

لستة للوصلة خطوط الدعامة التشريحية الِكفافية وتقليل الحاجة إلعداد الدعامة. اضبط الموضع النهائي للطعم بحيث يتم توجيه أي تسطح من التسطحات ا

 السداسية الداخلية في اتجاه الزاوية الوجهية.

 وضع مكون االلتئام

وضع إما دعمة التئام )بروتوكول جراحي أحادي المرحلة( أو غطاء مسمار التثبيت )بروتوكول جراحي ثنائي بعد وضع الطعم، قم بإعداد الموقع لاللتئام ب

 المراحل(.

في حالة اتباع بروتوكول جراحي أحادي المرحلة، حدد دعمة التئام بالطول والقطر المناسبين. اربط دعمة االلتئام في الموضع  – الخيار األول: دعمة التئام

 م. الربط اليدوي باستخدام البرنامج التعويضي المناسب.أعلى الطع

في حالة اتباع بروتوكول جراحي ثنائي المراحل، اربط غطاء مسمار التثبيت في مكانه أعلى الطعم. الربط اليدوي  – الخيار الثاني: غطاء مسمار التثبيت

 باستخدام البرنامج التعويضي المناسب.

 اإلغالق والخياطة

كقيمة  ج الرخو منعكًسا، فقم بإغالق وخياطة السديلة باستخدام التقنية المرغوبة. قم بأخذ صورة إشعاعية في مرحلة ما بعد الجراحة الستخدامهاإذا كان النسي

 قاعدية، وقدم النصيحة للمريض بالنسبة إلجراءات مرحلة ما بعد الجراحة الموصى بها.

 )البروتوكول الجراحي ثنائي المراحل(كشف غطاء مسمار التثبيت التابع للمرحلة الثانية 

غطاء مسمار بعد فترة االلتئام المناسبة، قم بعمل شق صغير في اللثة فوق موقع الطعم لكشف غطاء مسمار التثبيت. باستخدام البرنامج التعويضي، أزل 

 التثبيت، وقم بوضع دعمة االلتئام أو الدعمة المؤقتة ذات القطر واالرتفاع المناسبين.

 المكونات التعويضية

 الوصف 

، بما في ذلك الدعامات ومسامير التثبيت والمكونات المتناظرة واألقواب والملحقات "Hahnيتم تصنيع المكونات التعويضية للطعوم السنية مستدقة الطرف "

التعويضية بشكل غير معقم )باستثناء الدعامات متعددة  Hahnالترميمية ذات الصلة، من سبائك التيتانيوم وسبائك الذهب والبوليمرات. يتم شحن مكونات 

/أو أدلة الوحدات(. للحصول على المواصفات الخاصة بالمنتج ومعلومات التعقيم، يرجى الرجوع إلى الملصقات التعريفية للمنتج والكتالوج المناسب و

 المستخدم المناسبة.

 دواعي االستخدام 

هي مكونات تعويضية مسبقة التصنيع يتم وصلها مباشرة بطعوم األسنان داخل العظم وهي مخصصة "Hahnطرف "دعامات الطعوم السنية المستدقة ال إن 

 لالستخدام في المساعدة على إعادة التأهيل التعويضي.

مسامير متعددة الوحدات. يجب أن توفير الدعم واالحتفاظ بالترميمات المثبتة بال"Hahnالدعامات متعددة الوحدات للطعوم السنية المستدقة الطرف " يقصد من 

 17درجة بالتوازي للترميم المجبر. يجب أن تستخدم الدعامات متعددة الوحدات ذات الـ  45درجة خالل  30تستخدم الدعامات متعددة الوحدات ذات الـ 

 درجة من وضع التوازي للترميم التجبيري. 32درجة في زاوية 

 موانع االستعمال 
 Hahnالطرفالمستدقةالسنيةالطعومدعامات

  ملم 0.5سمك الجدار أقل من 

  ملم وأعرض من الطعم 0.5قطر هامش اللثة أقل من 

  درجة 30تصحيحات الزاوية أكثر من 

  ملم من ارتفاع الهامش 0.5وأقل من 

  ملم من ارتفاع طول الدعمة وفوق طوق اللثة 4.0وأقل من 

 Hahnالطرفالمستدقةالسنيةالطعوممنالوحداتمتعددةالدعامات

  درجة 30درجة تباعد من وضع التوازي للترميم التجبيري عند استخدام دعامات متعددة الوحدات ذات  45أكثر من 

  درجة 17درجة تباعد من وضع التوازي للترميم التجبيري عند استخدام دعامات متعددة الوحدات ذات  32أكثر من 
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 التحذيرات 

" أن تستخدم مع مريض واحد فقط. ال يوصى بإعادة استخدام مثل هذا الجهاز مع مريض آخر بسبب Hahnالمستدق الطرف " يقصد من دعمة الطعم السني

 مخاطر التلوث التبادلي أو العدوى. ال ينصح باستخدام الطعوم صغيرة القطر والدعامات المزوية في الناحية الخلفية للفم.

 اآلثار السلبية 

 التالية عند استخدام المكونات والملحقات التعويضية:لوحظت اآلثار السلبية 
 .تم شفط المكونات المستخدمة في فم المريض أو ابتالعها من جانب المريض 
 .انكسار مسمار تثبيت الدعمة بسبب استخدام عزم دوران زائد 

 .لم يتم تثبيت الدعمة بشكل كاٍف بسبب عدم استخدام عزم دوران كاٍف 

 االحتياطات 

" إال للغرض المقصود منها طبقًا للقواعد العامة لعالج األسنان / العالج التعويضي والسالمة المهنية Hahnتخدام الطعوم السنية المستدقة الطرف "ال يجوز اس

لذي تم تصميمها " فقط إلجراءات طب األسنان باستخدام جهاز الطعم اHahnوالوقاية من الحوادث. يجب استخدام دعامات الطعوم السنية المستدقة الطرف "

جميع المكونات  له. إذا لم يتم تحديد دواعي االستخدام واالستخدام المقصود بوضوح، فيجب وقف العالج مؤقتًا حتى يتم توضيح هذه االعتبارات. يجب تثبيت

 طلوبة كاملة وعملية ومتوفرة بكميات صحيحة.المستخدمة داخل الفم لمنع شفطها أو بلعها. قبل الوضع، تأكد من أن المكونات واألدوات والمواد المساعدة الم

 اآلثار الجانبية 
 الحاليةللمعرفةوفقًاجانبية،آثارتوجدال

 التخزين والمناولة 
عبوتهافي،مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة20منالغرفةحرارةدرجةوفينسبيةرطوبة85إلى30منجافمكانفيمعقمSTERILEبـوالمعنونةHahnالتعويضيةالمكوناتتخزنأنيجب

الصلةذاتوالتحذيراتبالمنتجالمتعلقةالمعلوماتلجميعللمنتجالتعريفيالملصقإلىالرجوعيرجىاستخدامهاقبلومحتوياتهااألختامسالمةمنللتأكدبصريًاالعبوةبفحصالمستخدمونيُنصحاألصلية

تعقيمهتعدالسابقًافتحتأوفضهاتمقدالعبوةكانتإذاالمعقمةالموادتستخدمالالصالحيةانتهاءتاريخقبلفقط،واحدةلمرةستخداملالمخصصةالمعقمةالمنتجات

 الفمويةالبيئةفياستخدامهاقبلمعتمدةلطريقةوفقًامعقمغيرNON-STERILEبـالمعنونةالمنتجاتوتعقيمتنظيفيجب

 التعقيم 

" معقمةً. فال يجب إعادة تعقيمها. فهي لالستخدام لمرة واحدة فقط، قبل انتهاء Hahnتشحن الدعامات متعددة الوحدات من الطعوم السنية مستدقة الطرف "

 صالحيتها.

 يجب تنظيف وتعقيم الدعامات ومسامير التثبيت غير المعقمة قبل االستخدام السريري، وفقًا لطريقة معتمدة.

 مل من صابون غسيل األطباق لكل جالون من ماء الصنبور. اغمر األجهزة بالكامل في المحلول وافركها  5م بإعداد محلول التنظيف باستخدام : قالتنظيف

 .الوبر باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة. أزل المكونات واشطفها تحت ماء صنبور جاٍر. جفف األجهزة باستخدام قطعة من القماش نظيفة وخالية من

 ، على النحو التالي:ANSI/AAMI ST79و ANSI/AAMI/ISO 17665-1تعتمد عملية التعقيم الموصى بها على إرشادات 

 بوضعها في  : أجهزة التعقيم التي تعمل بالجاذبية األرضية: استخدم أجهزة التعقيم بالبخار المضغوط والتي تعمل بالجاذبية األرضية لتعقيم األجهزةالتعقيم

 فهرنهايت(. يجب استخدام األجهزة بعد التعقيم مباشرة.°250مئوية )°121دقيقة في  30التعقيم لمدة جيبة 

يم تتطلب اإلجراءات المصادق عليها استخدام صواني التعقيم واللفائف والمؤشرات البيولوجية والمؤشرات الكيميائية وغيرها من ملحقات التعق مالحظة:

لمنشأة وفقًا لمعيار ضمان المعنونة لدورة التعقيم الموصى بها والمبينة من إدارة األغذية واألدوية. يجب على منشأة الرعاية الصحية مراقبة جهاز التعقيم ل

 .ANSI / AAMI ST79التعقيم المعترف به من قِبل إدارة األغذية واألدوية مثل 

 التعويضيالتوافق 

". يشار إلى التوافق الخاص بكل منصة لكل عنصر Hahn" مع الطعوم السنية المستدقة "Hahnتتوافق المكونات التعويضية لجهاز الطعوم السنية المستدقة "

اعتبارات  لملصق التعريفي للمنتج كل على حدة. قد يكون توافر نوع معين من المكون التعويضي محدودًا بالمنصة الترميمية أو المنطقة الجغرافية أوعلى ا

ال بمندوب أو االتص ، "Hahnكتالوج منتجات جهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف "أخرى. للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات، يرجى الرجوع إلى 

 المبيعات.

 بهاالموصىالدورانعزمقيم 

" والدعامات متعددة الوحدات للطعوم السنية المستدقة الطرف Hahnإن قيمة عزم الدوران الموصى بها لربط دعامات الطعوم السنية المستدقة الطرف "

"Hahn 35" هي Ncmت للطعم السني المستدق الطرف ". إن قيمة عزم الدوران الموصى بها لربط الملحقات متعددة الوحداHahn والتي تستخدم مسمار "

. يجب أن يتم ربط أي مكونات تعويضية أخرى مثبتة بالمسامير مثل أقواب الطبعة أو دعامات الفحص، يدويًا Ncm 15التثبيت التعويضي متعدد الوحدات هي 

 فقط.

  الطرف " دعامات التيتانيوم للطعوم السنية المستدقة —تعليمات االستخدامHahn" 

" هي دعامات جاهزة ومثبتة بمسامير التثبيت داخل الفم وهي تهدف إلى أن تكون متصلة مباشرة Hahnإن دعامات التيتانيوم للطعوم السنية المستدقة الطرف "

األحادية والمتعددة. يتم تشكيل دعامات التيتانيوم من بالطعم داخل العظم لالحتفاظ ببدلة سنية ملتصقة بالمالط السني. يمكن أن يشار بها في ترميمات األسنان 

 ".Hahnالطرف " سبائك التيتانيوم وترفق إلى الطعم وتثبت باستخدام مسمار تثبيت من التيتانيوم متوافق مع جهاز الترميم لجهاز الطعوم السنية المستدقة

 التقاط وضع الطعم

 )المسح الضوئي المباشر أو غير المباشر أو الفموي(. قدم الطبعة إلى المختبر. خذ طبعةً عن مستوى الطعم باستخدام التقنية المفضلة
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 )التصميم بمساعدة الكمبيوتر/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر(CAD/CAMتحضير تقنية  

 قم بتصميم الترميم —المختبر 

 ( قم بإنشاء نموذج دراسة لألنسجة الرخوة من طبعة مستوى الطعم.1

الضوئي المختبري المناسب اللتقاط تزِوي الطعم، ووضعه، واتجاه وصلة الدعمة. اتبع تعليمات الشركة المصنعة للحصول على ( حدد دعمة المسح 2

 جميع المسوحات الضوئية الالزمة إلنشاء نموذج ثالثي األبعاد دقيق وكامل.

لكافي لعملية الترميم في النهاية، بما في ذلك الحيز التالصقي ( قم بتصميم دعمة وفقًا الحتياجات المريض السريرية، مع الحرص على ضمان الدعم ا3

 واإلطباقي المناسب. قم بإنتاج ملف تصميم رقمي.

 ( أرسل ملف التصميم الرقمي إلى مركز تشكيل األسنان لصنع دعمة الطعم الخاصة بالمريض.4

 صنع الترميم —مركز تشكيل األسنان 

 دًا إلى النظام وحجم المنصة والموقع والتصفية اإلطباقية للطعم الموضوع في فم المريض.المناسبة استنا ™Hahn( حدد خانة دعمة 1

. الكسوة الخزفية عند الحاجة. إذا كان هناك داع الستخدام الحشوة الترميمية الهجين التي تم االحتفاظ بها CAD/CAM( اصنع الترميم باستخدام تقنيات 2

الفوقية )مثل القوب أو التاج المصنوعين من أكسيد الزركونيوم( والصقها بالمالط السني إلى دعمة التيتانيوم.  عن طريق مسمار التثبيت، فاصنع البنية

Adhesive Resin Cement (Shofu Dental Corporation; San -Self ®MonoCemيتم ربط البنية الفوقية إلى دعمة التيتانيوم باستخدام مالط راتين ذاتي االلتصاق 

Marcos, Calif.) 

 )التصميم بمساعدة الكمبيوتر/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر(CAD/CAMتحضير التقنية المغايرة لتقنية  

 صنع الترميم —المختبر 

 ( اتبع إجراءات صب القالب الحجري المناسبة إلنتاج نموذج العمل والتعبير مع تسجيل العضة.1

" المناسب استنادًا إلى حجم المنصة والموقع وحيز الخلوص اإلطباقي للطعم السني Hahn"( حدد دعمة التيتانيوم للطعم السني المستدق الطرف 2

 "الموضوع في فم المريض.Hahnالمستدق الطرف "

امل ( قم بوضع الدعمة بشكل كامل داخل نظير الطعم في نموذج العمل، وتأكد من تعشيق الميزات المضادة للتدوير للسطح البيني للتوصيل بشكل ك3

 خطوط ِكفاف بزوغ األسنان )إذا وجدت( قد روعي في توجيهها الشكل الجمالي لألسنان.وأن 

 .Hahn( أدخل مسمار التثبيت المصنوع من التيتانيوم في ثقب الوصول إلى مسمار تثبيت الدعمة واربطه يدويًا باستخدام البرنامج التعويضي من 4

تيادية. الكسوة الخزفية عند الحاجة. إذا كان هناك داع الستخدام الحشوة الترميمية الهجينة التي ( اصنع الترميم باستخدام تقنيات عمليات الصب االع5

اج الخزفي تم االحتفاظ بها عن طريق مسمار التثبيت، فالصق القوب المصنوع من أكسيد الزركونيوم بالمالط السني إلى دعمة التيتانيوم. يتم ربط الت

 .MonoCem Self-Adhesive Resin Cementراتين ذاتي االلتصاق  لدعمة التيتانيوم باستخدام مالط

 التعديل اليدوي

ضرورية مالحظة: وبسبب الموصلية الحرارية العالية للتيتانيوم، ال ينبغي تعديل دعامات التيتانيوم في التجويف الفموي. يجب إجراء أي تعديالت 

 خارج الفم.

عم المحتفظ به عن طريق حامل النظائر أو نظير الطعم الملتقط في نموذج العمل، وتأكد من تعشيق ( قم بوضع الدعمة بشكل كامل داخل نظير الط1

ي الميزات المضادة للتدوير للسطح البيني للتوصيل بشكل كامل وأن خطوط ِكفاف بزوغ األسنان )إذا وجدت( قد روعي في توجيهها الشكل الجمال

 لألسنان.

 في ثقب الوصول إلى مسمار تثبيت الدعمة واربطه يدويًا باستخدام البرنامج المناسب. Hahnالتيتانيوم من  ( أدخل مسمار التثبيت المصنوع من2

 ( باستخدام مثقب ذي رأس ماسي أو مثقب كربيدي نقي، عدّل الدعمة حسب الحاجة.3

 .( باستخدام عجلة التنقية المطاطية أو رأس التنقية السيليكونية، نّقِ الدعمة بطول الحواف4

 تقديم الحشوة النهائية

من تعشيق الميزات ( قم بوضع دعمة التيتانيوم أو الحشوة الترميمية الهجينة التي تم االحتفاظ بها عن طريق مسمار التثبيت بشكل كامل داخل الطعم، وتأكد 1

 وجدت( قد روعي في توجيهها الشكل الجمالي لألسنان.المضادة للتدوير للسطح البيني للتوصيل بشكل كامل وأن خطوط ِكفاف بزوغ األسنان المنحوتة )إذا 

يوصى بشدة أن  .Hahn( أدخل مسمار التثبيت المصنوع من التيتانيوم في ثقب الوصول إلى مسمار التثبيت واربطه يدويًا باستخدام البرنامج التعويضي من 2

 امل أو الحشوة الترميميةالهجينة قبل المتابعة.يتم أخذ صورة إشعاعية لموقع االتصال لتأكيد استقرار القاعدة للدعمة بالك

باالشتراك مع مفتاح الربط محدد المعايرة بشكل مناسب، اربط الدعمة أو الحشوة الترميمية الهجينة وفق قيم عزم  Hahn( باستخدام البرنامج التعويضي من 3

 الدوران الموصى بها التالية:

 عزم الدوران الموصى به قطر الطعم

 Ncm 15 ملم 3.0

 Ncm 35 ملم 7.0ملم,  5.0ملم,  4.3ملم,  3.5

 ( امأل ثقب الوصول لمسمار التثبيت بمادة مناسبة.4
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قابل للتدفق، ( إذا كانت عملية الترميم هي لتصميم هجين يتم االحتفاظ به عن طريق مسمار التثبيت، فقم بتغطية ثقب الوصول إلى مسمار التثبيت بمركب 5

 ذلك، اتبع إجراءات التمليط المعمول بها لتثبيت الحشوة الترميمية النهائية في الدعمة.والمعالجة. وبخالف 

  الدعامات متعددة الوحدات للطعوم السنية المستدقة الطرف " —تعليمات االستخدامHahn" 

التثبيت داخل الفم وهي تهدف إلى أن تكون " هي دعامات جاهزة ومثبتة بمسامير Hahnإن الدعامات متعددة الوحدات للطعوم السنية المستدقة الطرف "

بالتركيبات المعدنية  متصلة مباشرة بالطعوم داخل العظم في المرضى عديمي األسنان كليًا أو جزئيًا لالحتفاظ بالبدالت السنية الترفيدية المصبوبة أو الخاصة

وم أو أكثر في الفك العلوي أو أربعة أو أكثر في الفك السفلي. إذا كانت الحاالت المنحوتة في الفم. بالنسبة للبدالت المدعومة بالطعم، يوصى باستخدام ستة طع

تعددة الوحدات من السريرية تملي علينا استخدام طعوم أقل، فيتم استخدام البدالت التي يتم االحتفاظ بالطعم بها والمدعومة بالنسيج. يتم تشكيل دعامات م

وعة من ارتفاعات األطواق لتحقيق البزوغ األمثل من جذور اللثة الضحلة أو العميقة. يتم تقديم كل دعمة متعددة سبائك التيتانيوم، وتتوفر مع مجموعة متن

 " بشكل معقم، مع حامل مرمز باأللوان لإلشارة إلى منصة الترميم للطعم الموضوع.Hahnالوحدات من الطعم السني المستدق الطرف "

دات إلى أي ميزات مضادة للتدوير في سطح دعمة الطعم. يتم ربط الجزء القمي من الدعمة المستقيمة متعددة الوحدات متعددة الوح المستقيمةتفتقر الدعامات 

دات الذي للتكامل مع التجويف الداخلي للطعم الموضوع. لتوصيل الدعامات، يتميز السطح اإلطباقي برأس سداسي مذكر متوافق مع البرنامج متعدد الوح

درجة األطباء للتعويض عن اختالف الطعوم الموضوعة  30درجة إلى  17متعددة الوحدات من  المائلةمصنعة للطعم. تمكن الدعامات أوصت به الشركة ال

ا لمنصة الطعم أو للتوافق مع الغرز في المسار المائل بخالف ذلك. تتميز الدعامات المائلة متعددة الوحدات بسطح بيني للتوصيل المضاد للتدوير تحديدً 

الطعوم السنية المستدقة مطابقة، وترتبط بالتجهيزات الثابتة للطعم باستخدام مسامير تثبيت للدعمة المائلة متعددة الوحدات والمتوافقة مع جهاز الترميم لجهاز ال

ماح بإرفاق البدلة السنية التي يتم ". تتمير كال الدعامتين المستقيمة والمائلة متعددة الوحدات بمنفذ اتصال مؤنث عند الرأس اإلكليلي، للسHahnالطرف "

 االحتفاظ بها بمسمار تثبيت أو الثابتة والقابلة لإلزالة باستخدام مسمار التثبيت الترميمي متعدد الوحدات )مسمار التثبيت التعويضي(.

مع النمط الهندسي المطبق في  مستوٍ وضع  تم تصميم الميل المحوري للدعمة المائلة متعددة الوحدات)التباعد الزاوي من مسار الغرز(وصنعه ليكون في

أكد من تدوير توصيل الطعم، بدالً من أن يكون في وضع الزاوية أو التقاطع.. لالستفادة القصوى من خصائص تصحيح الزوايا في الدعمة متعددة الوحدات، ت

ل الداخلي )المسطح( موجًها ليكون بمثابة قاعدة التزوي، وفقًا لخطة الطعم على القاعدة النهائية بحيث يكون جانب واحد من النمط الهندسي المطبق في التوصي

 العالج الترميمي.

 وضع الدعمة متعددة الوحدات

" المناسب استنادًا إلى حجم المنصة وزاوية الطعم داخل العظم وعمق جذر النسيج Hahn( حدد الدعمة متعددة الوحدات للطعم السني المستدق الطرف "1

 الرخو.

 استرجع الدعمة من العبوة. للحفاظ على تعقيم الدعامات المتعددة الوحدات، كن حذًرا وال تتعامل معها إال باستخدام الناقل فقط.( 2

3( )a) :استخدم الناقل، وقم بوضع الدعمة بداخل الطعم واربطها يدويًا. أزل الناقل من خالل سحب رأس الناقل نحو الزاوية الوجه للدعامات المستقيمة( .يةb) 

استخدم الناقل، وقم بوضع الدعمة بداخل الطعم حتى يتم تعشيق الميزات المضادة للتدوير للسطح البيني للتوصيل. ارفع وأِدر عند  للدعامات ذات الزوايا:

. أِدر Hahnالبرنامج التعويضي من الضرورة لتوجيه الزاوية في االتجاه المطلوب. قم بالربط اليدوي لمسمار الدعمة متعددة الوحدات ذات الزاوية بواسطة 

 الناقل عكس عقارب الساعة لفك مسمار الناقل من الدعمة.

 مالحظة: يوصى بشدة أن يتم أخذ صورة إشعاعية لموقع االتصال لتأكيد استقرار القاعدة للدعمة بالكامل قبل المتابعة.

المحدد المعايرة بشكل مناسب، اربط مسمار الدعمة المتعددة الوحدات باالشتراك مع مفتاح الربط  Hahn( باستخدام البرنامج التعويضي من 4

 .Ncm 35أوالدعمة المتعددة الوحدات ذات الزوايا بحيث تكون قيمة عزم الدوران 

 التأقيت السلبي للدعامات متعددة الوحدات

" بواسطة Hahnعددة الوحدات للطعم السني المستدق الطرف "( إذا كان االستقرار البدئي للطعم الموضوع غير كاف للتحميل، فقم بتغطية كل دعامة مت1

ال تقم  .Hahnضي من غطاء االلتئام المؤقت متعدد الوحدات وقم بالربط يدويًا بواسطة مسمار التثبيت التعويضي المرفق مع الجهاز، باستخدام البرنامج التعوي

 بالربط بإفراط.

في تخفيف الضغط عن المنطقة الواقعة مباشرة فوق موقع وضع كل غطاء التئام مؤقت حتى تستقر البدلة  ( استخدم سن المريض الموجود أو البدلة األخرى2

 على الحرف.

مرحلة االلتئام حتى  ( اتبع اإلرشادات إلعادة تبطين السن على أغطية االلتئام المؤقت، باستخدام مادة التبطين الناعم فقط. يمكن استخدام السن المؤقت خالل3

 طعوم على ثبات كاٍف للحمل.تحصل ال

 ." Hahnالدليل الترميمي لجهاز الطعوم السنية المستدقة الطرف " مالحظة: للحصول على تقنية التأقيت التي تتضمن التحميل ، يرجى الرجوع إلى 

 التقاط وضع الدعمة متعددة الوحدات

مفضلة( المسح الضوئي المباشر أو غير المباشر أو الفموي(. قدم الطبعة إلى المختبر عندما يسمح االستقرار، خذ طبعةً عن مستوى الدعمة باستخدام التقنية ال

 من أجل إنشاء مؤشر العمل التقديري والتحقق.

 بروتوكول البدلة السنية

التحقق، الحافة اتبع بروتوكول البدلة السنية المناسب وفقًا لخطة العالج الخاصة بالمريض. عند المحاولة في مختلف التجهيزات )على سبيل المثال، مؤشر 

عويضية، باستخدام البرنامج اإلطباقية، إعداد الشمع، شريط االستبقاء(، اربطه يدويًا إلى الدعامات متعددة الوحدات باستخدام مسامير تثبيت المكونات الت

 . ابدأ من القاصي وامِض قدًما، بالتناوب بين جوانب الحرف. تأكد دائًما من التثبيت الكامل والصوري وتعديل اإلعداد حسب الحاجة..Hahnالتعويضي من 

 تقديم الحشوة النهائية

 ( أزل أي بدلة مؤقتة.1
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 .Ncm 35ة عزم الدوران ( تأكد من أن كل دعمة متعددة الوحدات مربوطة بقيم2

" Hahnطرف "( ضع البدلة على الدعامات. وبدًءا من قناة الوصول إلى مسمار التثبيت في المنتصف، قم بربط مسمار تثبيت بدلة الطعم السني المستدق ال3

 يمين.يدويًا داخل الدعمة متعددة الوحدات. كرر ذلك لكل دعمة، اعمل من الخارج وقم بالتبديل من اليسار إلى ال

بقيمة عزم الدوران ( تأكد من القاعدة المناسبة. باستخدام نفس التقنية من المنتصف إلى الخارج، ومن اليسار إلى اليمين، قم بربط كل مسمار تثبيت للبدلة 4

15 Ncm. 

 ( تحقق من الراحة واإلطباق، وقم بإجراء أي تعديالت ضرورية.5

 ة الطبرخي أو السيليكون أو غيرهما من المواد المؤقتة المناسبة.( امأل كل قناة وصول لمسمار التثبيت بماد6

 األدوات الجراحية

 الوصف 
" والملحقات الترميمية/الجراحية مصنوعة من المواد التالية: سبيكة التيتانيوم وسبيكة الذهب Hahnإن األدوات الجراحية للطعم السني المستدق الطرف "

" والمكونات الترميمية للطعوم السنية المستدقة Hahn. وهي مصممة لالستخدام مع الطعوم السنية المستدقة الطرف "والبوليمرات والفوالذ المقاوم للصدأ

 ".Hahnالطرف "

 لتعريف المنتج ومحتوياته بشكل محدد، يرجى الرجوع إلى عبوة المكونات الفردية وكتالوج المنتج المناسب / أو أدلة المستخدم.

 التعقيم 
ريقة معتمدة يتم شحن األدوات الجراحية بشكل غير معقم. يجب تنظيف األدوات والصواني الجراحية وتطهيرها وتعقيمها قبل االستخدام السريري، وفقًا لط

 .ANSI/AAMI/ISO 17665-1وفقًا لـ 

 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 التزاًما تاًما 

 .يجب أن تكون جميع األدوات الجراحية المستخدمة في حالة جيدة ويجب استخدامها بعناية لتجنب تلف الطعوم أو المكونات األخرى 

  الطعوم وأدواتها صغيرة للغاية، يجب اتخاذ االحتياطات لضمان عدم ابتالعها أو شفطها من قبل المريض.نظًرا ألن مكونات 
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 مسرد الرموز

 النص التوضيحي رقم التعريف عنوان الرمز رقم مرجع الرمز الرمز

 
 EN ISO 15223-1 التعقيم باستخدام إشعاع جاما 5.2.4

الرمز إلى أن هذا الجهاز تم تعقيمه  يشير هذا

 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.





 

 EN ISO 15223-1 حد درجة الحرارة 5.3.7
درجة  25إلى  20يُخزن في درجة حرارة من 

 مئوية.





 

 %85% إلى 30يُخزن في رطوبة نسبية من  EN ISO 15223-1 حد الرطوبة 5.3.8

 5.1.4 موعد انتهاء الصالحية EN ISO 15223-1 
يوم( -شهر-يشير هذا الرمز إلى التاريخ )سنة

 الذي ال يجب استخدام هذا الجهاز بعده.

 

ثانية 
801.109(b)(1) 

 ال يُصرف إال بوصفة طبية
21 CFR Part 

801 

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 

 Prismatikيشير هذا الرمز إلى رقم كتالوج 

Dentalcraft  بحيث يمكن التعرف على هذا

 الجهاز.

 5.1.5 رقم الفئة/الدفعة EN ISO 15223-1 

يشير هذا الرمز إلى رقم الفئة/الدفعة لـ 

Prismatik Dentalcraft  بحيث يمكن التعرف

 على الفئة/الدفعة لهذا الجهاز.

 5.4.3 راجع تعليمات االستخدام EN ISO 15223-1 
المستخدم إلى يشير هذا الرمز إلى حاجة 

 مراجعة تعليمات االستخدام.

 5.1.1 
 الشركة المصنعة

 

 يوم(-شهر-تاريخ الصنع )سنة
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 

 األوروبية.المجموعة 

 

 0086

 
 

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 

 هانوفر، ألمانيا 30175
 

 الراعي األسترالي
Emergo Australia Level 20 Tower II, 

Darling Park 201 Sussex Street 

 أستراليا 2000سيدني، نيو ساوث ويلز 

 
 صنع في الواليات المتحدة األمريكية

 
888303الرقمعلىالمتحدةالوالياتداخلمناالتصاليُرجى

3975
949399الرقمعلىالمتحدةالوالياتخارجمناالتصاليُرجى

8411
4969الرقمعلىاألوروبياالتحاددولمناالتصاليُرجى

506005312

hahnimplant.com 

 
Prismatik Dentalcraft, Inc.

بالكاملمملوكةتابعةشركة

لمختبرات

2212Dupont Drive
 92612كاليفورنياإرفاين،

 


