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ΓΕΝΙ ΚΕΣ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΙ Α ΕΝΤΟΠΙ ΣΤΕΣ (SCAN-BODIES) 

 

Δι αβάστε  προσεκτι κά τι ς  ακόλουθες  οδηγί ες  γι α να βεβαι ωθεί τε  γι α την ασφαλή και  σωστή χρήση του 

προϊ όντος .   

 

Σύμφωνα με  την  οδηγί α 93/42/ΕΟΚ και  τη μεταγενέστερη τροποποί ησή της  με  την  οδηγί α 2007/47/ΕΟΚ, 

παρέχονται  οι  απαραί τητες  πληροφορί ες  γι α την αποτελεσματι κή χρήση των  προϊ όντων  emexact®. 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟΣ  Όλα τα προϊ όντα που κατασκευάζονται  από την  

emexact®, πρέπει  να αποθηκεύονται  σε  θερμοκρασί α 

μεταξύ 15-25 ºC και  σε  υγρασί α μεταξύ 50-60%. Τα 

προϊ όντα θα πρέπε ι  να προστατεύονται  από το άμεσο 

ηλι ακό φως  και  κάθε  τεχνητή υπερι ώδη ακτι νοβολί α 

και  να προστατεύονται  από όξ ι νες  ουσί ες  και  βάσει ς . 

Το προϊ όν εί ναι  απόλυτα συσκευασμένο και  

θερμοσυγκολλημένο. Ένα τυχόν  ελάττωμα του 

ενδέχεται  να έχει  ως  αποτέλεσμα την  απώλει α των  

ι δι οτήτων  απολύμανσης  και  αποστεί ρωσης , επομένως  

συνι στάται  να μην  χρησι μοποι ηθεί . 

 

 Σε  καμί α περί πτωση δεν πρέπε ι  να αφαι ρεί ται  το 

υλι κό από την  αρχι κή συσκευασί α και  να το 

μεταχει ρί ζ εστε  εάν  δεν  το χρει άζ εστε . 

 

 Τα προϊ όντα της  emexact®, δεν  εί ναι  αποστει ρωμένα, 

επομένως  συνι στάται  η αποστεί ρωση τους  πρι ν  από τη 

χρήση, ακολουθώντας  τι ς  μεθόδους  που αναφέρονται  

στην  αντί στοι χη ενότητα. 

 

 

 

ΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ  

 

 Οι  εντοπι στές  emexact® έχουν  σχεδι αστεί  γι α να 

δι ευκολύνουν  την  εργασί α τόσο γι α κλι νι κή όσο και  

γι α εργαστηρι ακή χρήση, επομένως  συνι στάται  η 

προσεκτι κή ανάγνωση των  οδηγι ών  χρήσης . 

 

 Εί ναι  κατασκευασμένα από βι οσυμβατό πλαστι κό 

(Peek), μη δι αφανές , αντι θαμβωτι κό και  δεν 

χρει άζ εται  ψεκασμός . 

 

 Χρησι μοποι ήστε  τον  εντοπι στή emexact® γι α να 

προσδι ορί σετε  τη θέση του αντί στοι χου οδοντι κού 

εμφυτεύματος  ή του αναλόγου εμφυτεύματος  σε  

δι αδι κασί ες  ενδοστοματι κής  ή εξωστοματι κής  

σάρωσης . 
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 Οι  εντοπι στές  emexact® προσαρμόζ ονται  στη σύνδεση 

των  οδοντι ατρι κών  εμφυτευμάτων  του ασθενούς  ή στο 

ανάλογο που ει σάγεται  στο μοντέλο του 

οδοντι ατρι κού εργαστηρί ου και  στερεώνονται  με  την  

παρεχόμενη βί δα.   

 

 Μετά τη σάρωση, η θέση και  ο προσανατολι σμός  του 

εργαστηρι ακού αναλόγου ή του εμφυτεύματος , ανάλογα 

με  το αν  ο εντοπι στής  χρησι μοποι εί ται  εξωστοματι κά 

ή ενδοστοματι κά, μεταδί δεται  στο λογι σμι κό 

σχεδι ασμού. 

 

 Μπορεί τε  να κατεβάσετε  τι ς  βι βλι οθήκες  CAD/CAM 

που σχετί ζ ονται  με  τους  εντοπι στές  emexact® από το 

δι αδί κτυο:  

www.emexact.com 

 

 Η εύκολη αναγνώρι σή τους  και  η υψηλή ακρί βει α 

επανατοποθέτησης  στο STL τα καθι στούν  ι δανι κά γι α 

πρακτι κή εξάσκηση, καθώς  και  συμβατά με  τα 

κυρι ότερα συστήματα CAD/CAM (μπορεί τε  να τα βρεί τε  

στην  ι στοσελί δα μας : www.emexact.com).  

 

 Στη συνέχει α, χρησι μοποι ώντας  το λογι σμι κό CAD, 

μπορεί τε  να σχεδι άσετε  την  πρόσθεση απευθεί ας  στο 

εμφύτευμα ή σε  δι επι φάνει ες  τι τανί ου. Κατά το 

σχεδι ασμό της  πρόσθεσης , η ει σαγωγή της  βί δας  

μπορεί  να δι ορθωθεί  μεταξύ 0° και  30°. 

 

 Παρέχονται  με  σήμανση λέι ζ ερ γι α την  αναγνώρι ση του 

κολοβώματος  σάρωσης . 

 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙ ΞΕΙ Σ  

 

 Η χρήση των  προϊ όντων  αντενδεί κνυται  σε  ασθενεί ς  με  

παθήσει ς  που αποκλεί ουν  τη χρήση χει ρουργι κής  

επέμβασης  γι α την τοποθέτηση οδοντι κών 

εμφυτευμάτων. 

 

 Γι α να επι τύχετε  μι α ακρι βή ανάγνωση σάρωσης , δεν  θα 

πρέπε ι  να σημει ώνετε  ή να τροποποι ε ί τε  τους  

εντοπι στές , καθώς  αυτό μπορεί  να προκαλέσει  τη μη 

αναγνώρι σή τους  από το λογι σμι κό. 

 

 Θα πρέπε ι  να αντι καταστήσετε  τον  εντοπι στή εάν  

παρατηρήσετε  ενδεί ξ ε ι ς  φθοράς .  

 

 Οι  εντοπι στές  emexact® έχουν  σχεδι αστεί  γι α να 

χρησι μοποι ούνται  με  το αντί στοι χο συμβατό σύστημα 

εμφυτεύματος  που αναφέρεται  στην  περι γραφή του και  

μόνο γι α τη συγκεκρι μένη πλατφόρμα (δι άμετρος ). 

 

 Τα κολοβώματα εντοπι σμού δεν  πρέπε ι  να 

χρησι μοποι ούνται  με  ασύμβατη σύνδεση.  

http://www.emexact.com/


 

30/1/2018    3 
Ενημ.: 00 

 

 

 

ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ  

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪ ΟΝΤΟΣ 

 

 Υπάρχει  κί νδυνος  αναρρόφησης  ή κατάποσης  των 

προϊ όντων  όταν  χρησι μοποι ούνται  ενδοστοματι κά, 

οπότε  θα πρέπε ι  να λαμβάνονται  τα κατάλληλα μέτρα 

γι α να αποφευχθεί  αυτό το ενδεχόμενο. 

 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΠΟΣΤΕΙ ΡΩΣΗΣ  

 
 

 Τα προϊ όντα της  emexact® δεν  εί ναι  αποστει ρωμένα, 

επομένως  συνι στάται  η μέθοδος  αποστεί ρωσης  με  υγρή 

θερμότητα (αυτόκαυστο). Πρώτα θα πρέπε ι  να 

αφαι ρέσετε  το προϊ όν  από τη συσκευασί α και  να το 

τοποθετήσετε  σε  μι α σακούλα κατάλληλη γι α 

αποστεί ρωση σε  αυτόκαυστο και  να ακολουθήσετε  τη 

μέθοδο που περι γράφεται  παρακάτω. 

 

 Εί ναι  η πι ο συνηθι σμένη μέθοδος  που 

χρησι μοποι εί ται  σε  οδοντι ατρι κές  κλι νι κές  και  

εργαστήρι α. Η αποστεί ρωση παράγεται  με  έναν  φυσι κό 

παράγοντα, την  υγρή θερμότητα, η οποί α προκαλεί  

μετουσί ωση και  πήξη των πρωτεϊ νών. Τα αποτελέσματα 

αυτά οφεί λονται  κυρί ως  σε  δύο λόγους :  

 

 Το νερό εί ναι  ένα πολύ δραστι κό χημι κό εί δος  και  

πολλές  βι ολογι κές  δομές  (DNA, RNA, πρωτεΐ νες  κλπ.) 

παράγονται  από αντι δράσει ς  που απομακρύνουν  το 

νερό. Επομένως , οι  αντί στροφες  αντι δράσει ς  θα 

μπορούσαν  να βλάψουν  το κύτταρο λόγω της  παραγωγής  

τοξ ι κών  προϊ όντων. Επι πλέον, οι  δευτεροταγεί ς  και  

τρι τοταγεί ς  δομές  των  πρωτεϊ νών  σταθεροποι ούνται  

με  ενδομορι ακούς  δεσμούς  υδρογόνου που μπορούν να 

αντι κατασταθούν  και  να δι ασπαστούν  με  το νερό σε  

υψηλές  θερμοκρασί ες .  

 Οι  υδρατμοί  έχουν  πολύ υψηλότερο συντελεστή 

μεταφοράς  θερμότητας  από τον  αέρα. Επομένως , τα υγρά 

υλι κά μεταφέρουν τη θερμότητα πολύ ταχύτερα από τα 

στεγνά υλι κά λόγω της  ενέργει ας  που 

απελευθερώνεται  κατά τη συμπύκνωση.  

 

 Το αυτόκαυστο εί ναι  η πι ο συχνά χρησι μοποι ούμενη 

συσκευή γι α θερμοκρασί ες  άνω των  100°C. Γι α την 

αφαί ρεση των  οργανι σμών  που σχηματί ζ ουν  σπόρι α 

χρησι μοποι εί ται  θερμοκρασί α 121°C (ατμόσφαι ρα 

υπερπί εσης ) με  χρόνο έκθεσης  άνω των  15 λεπτών 

σύμφωνα με  τι ς  συστάσει ς  του κατασκευαστή του 

αυτόκαυστου. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ  ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΕΙ ΔΟΠΟΙ ΗΣΗ 

 

 

 Τα προϊ όντα της  emexact®, προορί ζ ονται  γι α χρήση από 

εξ ε ι δι κευμένους  επαγγελματί ες  υγεί ας  

(οδοντοτεχνί τες , γι ατροί  και  οδοντί ατροι ). Η 

ασφάλει α και  η αποτελεσματι κότητα των  προϊ όντων 

της  emexact®, εί τε  πρόκει ται  γι α βί δες  κολοβωμάτων 

εί τε  γι α άλλα χει ρουργι κά και  προσθετι κά 

οδοντι ατρι κά εξαρτήματα, εί ναι  εγγυημένες  μόνο 

όταν η χρήση τους  περι ορί ζ εται  σε  κατάλληλα 

εκπαι δευμένους  επαγγελματί ες . 

 

 Συνι στάται  οι  ει δι κευμένοι  επαγγελματί ες  υγεί ας  

(οδοντοτεχνί τες , γι ατροί  και  οδοντί ατροι ) να 

ελέγχουν  τακτι κά, κάθε  6 μήνες , γι α ενδεχόμενες  

αλλαγές  στη λει τουργί α του προϊ όντος . 

 

 Χρησι μοποι εί τε  πάντα την  παρεχόμενη βί δα γι α τη 

στερέωση στο οδοντι ατρι κό εμφύτευμα ή στο ανάλογο 

εμφύτευμα. 

 

 Πρι ν  χρησι μοποι ήσετε  τον  εντοπι στή ενδοστοματι κά, 

φροντί στε  να καθαρί σετε  και  να απολυμάνετε  το 

προϊ όν. Επομένως , χρησι μοποι ήστε  καθαρι στι κά και  

απολυμαντι κά δι αλύματα κατάλληλα γι α οδοντι ατρι κή 

χρήση. Επι πλέον, το προϊ όν  πρέπει  να αποστει ρώνεται  

σύμφωνα με  τι ς  μεθόδους  που περι γράφονται  στην 

αντί στοι χη ενότητα. 
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 Τα προϊ όντα της  emexact® προορί ζ ονται  γι α μί α μόνο 

χρήση πρι ν  από την ημερομηνί α λήξης , όπως  

αναφέρεται  στην  ετι κέτα του προϊ όντος . Η 

επαναλαμβανόμενη χρήση του ί δι ου εντοπι στή 

αναφοράς  μπορεί  να οδηγήσει  σε  ανακρι βή 

αποτελέσματα σάρωσης . Σε  περί πτωση ενδοστοματι κής  

χρήσης  γι α την  αφαί ρεση του προϊ όντος  από έναν 

ασθενή, πρέπει  να αποσυρθεί , δι ότι  ενδέχεται  να έχει  

έρθει  σε  επαφή με  βι ολογι κά υλι κά του ασθενούς  (αί μα, 

ι στοί  κλπ.) και  τα τυχόν υπολεί μματα θα μπορούσαν να 

περάσουν  σε  άλλον ασθενή σε  περί πτωση 

επαναχρησι μοποί ησης  χωρί ς  κατάλληλο καθαρι σμό και  

απολύμανση. 

  

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 Η βί δα που παρέχεται  με  τους  εντοπι στές  απαι τεί  

χει ροκί νητο σφί ξ ι μο. Αρκεί  να σφί ξ ετε  ελαφρά τη 

βί δα, καθώς  η μόνη λει τουργί α της  εί ναι  η στερέωση 

κατά τη φάση της  σάρωσης . 

Συνι στώμενη χει ροκί νητη ροπή (μέγ. 15 N·cm)   

 


