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Obsah balení/ materiál: 
SDS2.1 Zaváděcí nástroj (SDS2.1 Insertion tool) / nerezová ocel 
SDS2.1 O kroužky (SDS2.1 O-rings) / silikon 

 SDS2.1 Insertion tools jsou opakovaně použitelné a dodávají se nesterilní. Před prvním a každým dalším 
použitím se musí vyčistit, vydezinfikovat a sterilizovat. 
SDS2.1 O-rings jsou spotřební materiál pro použití SDS2.1 Insertion tools, které se po jednorázovém použití nesmí 
znovu použít. O kroužky se dodávají nesterilní a musí se před jednorázovým použitím vyčistit, vydezinfikovat a 
sterilizovat. 
Výrobky SDS musí být při intraorálním použití zajištěny proti vdechnutí/polknutí. 
 
Určení účelu:  
SDS2.1 Insertion tools se používají k zavádění SDS2.1 Dental Implants a lze je ovládat ručně nebo pomocí 
chirurgického úhelníku. Jsou určeny pro krátkodobé použití v dutině ústní a lze je opakovaně použít. 
 
Popis výrobku: 
SDS2.1 Insertion tools jsou nástroje systému zubních implantátů SDS2.1. Používají se k vložení SDS2.1 Dental 
Implants do připraveného otvoru. 
K použití SDS2.1 Insertion tool je potřebný SDS2.1 O-ring. Opakovaně použitelný SDS2.1 Insertion tool musí být před 
každým použitím opatřen novým O-ring; O-ring je nutné po jednorázovém použití vyjmout a zlikvidovat. 
 
Indikace pro použití systému zubních implantátů SDS2.1: 
SDS2.1 Dental Implants slouží k ukotvení protetiky. Jsou vhodné pro transgingivální vhojení a v případě dobré 
primární stability a vhodného okluzálního zatížení mohou být okamžitě vloženy.  

• Indikace u implantátů spojených můstky nebo zubní spojkou. 
• SDS2.1_38xx je schválen výhradně jako jednotlivý zubní implantát pro horní laterální a dolní řezáky a rovněž 

je schválen pro třenové zuby a dlahované implantáty 
• SDS2.1_46xx jsou schváleny jako jednotlivé zubní implantáty pro přední zuby, špičáky, třenové zuby a 

stoličky a k zajištění můstky 
• SDS2.1 Dental Implants se musí aplikovat do úrovně měkké tkáně 

 
Kontraindikace při použití systému zubních implantátů SDS2.1: 
Dřívější onemocnění nebo špatný celkový stav může možnost chirurgického použití implantátů omezit. Skřípání zubů 
a nedostatečná kvalita/kvantita kostí vyžadují zvláštní opatření pro zajištění úspěchu ošetření. Zubní implantáty SDS 
nejsou vhodné pro indikace, u kterých je riziko nadměrných ohybových momentů (můstky s více než jedním 
mezičlenem, korunka/můstek s přívěskem). 

• Implantáty s malým průměrem a úhlové standardní konstrukční sloupky se pro boční úsek chrupu 
nedoporučují. 

• SDS2.1 Dental Implants nejsou schváleny pro umístění do úrovně kosti 
• SDS2.1_38xx nejsou schváleny pro zajištění můstky 
• SDS2.1_38xx nejsou schváleny pro horní centrální řezáky, špičáky a stoličky 
• Ne zcela vyhojená kost (zbytková ostitida / NICO). 
• Závažná obecná onemocnění pacienta 
• Skřípání zubů 
• Neléčená parodontitida, neléčený absces nebo kostní ložiska 
• Délka korunky delší než oseointegrovaný závitový úsek 
• Můstky/korunky s přívěskem (mesiální nebo distální) 
• Šířka mezičlánku mezi dvěma pilíři větší než šířka třenového zubu 
• Spojení přirozeného zubu s implantátem 
• Není možné bezpečné ochranné opatření, resp. nedodržování pokynů pacientem 

 
Pacient musí být v souvislosti se SDS2.1 Dental Implants informován o rizicích, vedlejších účincích, komplikacích a 
nezbytných preventivních opatřeních. Anatomické a všeobecné lékařské poměry mohou negativně ovlivnit výkon 
zubních implantátů. 
 
Známé rizikové faktory: 

• Špatná kvalita kostí 
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• Špatná ústní hygiena 
• Onemocnění, jako např. krevní onemocnění nebo hormonální poruchy 
• Nadměrná konzumace alkoholu nebo drog 
• Zatěžování během fáze hojení 

 
Vedlejší účinky / možné nežádoucí reakce při použití systému zubních implantátů SDS2.1 Dental Implant: 

• Bolesti, otok, infekce měkkých a tvrdých tkání 
• Dysestézie/parestézie 
• Chybějící oseointegrace 
• Ztráta oseointegrace 
• Kostní defekty, u nichž je nutná transplantace kostí 
• Perforace dutiny, báze spodní čelisti, ústní spodiny nebo nervus alveolaris inferior 
• Poškození sousedních zubů / zubních kořenů 
• Nadměrný úbytek kosti, u kterého je případně nutný chirurgický zákrok 
• Estetické problémy 
• Prasknutí implantátu 

 
Závažné události v souvislosti s výrobkem je nutno okamžitě hlásit výrobci a příslušnému národnímu úřadu. 
 
Příprava k použití:  
SDS2.1 Insertion tools a SDS2.1 O-rings se dodávají nesterilní a nejsou předem smontované a musí se před montáží 
vyčistit, vydezinfikovat a sterilizovat (viz část „Čištění/dezinfekce/sterilizace“). 

 Po každém použití se O kroužek O-ring musí ze SDS2.1 Insertion tool vyjmout a zlikvidovat. SDS2.1 Insertion 
tool se musí připravit pomocí validace bez namontovaného O-ring. 
 
První dezinfekce po použití: 
Ihned po použití se nástroj musí vložit do ponorné lázně s kombinovaným čisticím a dezinfekčním prostředkem. To 
slouží k zajištění bezpečnosti uživatele a zabraňuje zasychání nečistot (krev, sekrety, zbytky tkání).  
Nástroje se musí dezinfikovat dezinfekčními prostředky a čisticími prostředky s prokázaným dezinfekčním účinkem 
(např. uvedené v seznamu VAH/DGHM, označení CE a vyhovující FDA), které jsou vhodné pro čištění a dezinfekci 
dentálních nástrojů a jsou kompatibilní s materiály výrobku. 
Je nutné dodržovat pokyny výrobce pro použití čisticích/dezinfekčních prostředků. 
 
Předúprava po první dezinfekci: 
Po první dezinfekci se O-ring musí ze SDS2.1 Insertion tool vyjmout a zlikvidovat. Znečištění nástroje je pak nutné 
odstranit pod tekoucí vodou, v případě potřeby pomocí kartáče s nekovovými štětinami. Nakonec je nutné nástroje 
oplachovat po dobu minimálně 1 minuty deionizovanou vodou s nízkým obsahem choroboplodných zárodků a 
endotoxinů (max. 10 bakterií/ml / max. 0,25 jednotek endotoxinu/ml). 
Pokud jsou stále viditelné nečistoty, proces je nutné opakovat. 
 
Čištění/ dezinfekce/ sterilizace: 

• Zásadně používejte pouze metody čištění/dezinfekce a sterilizace, které byly pro příslušný přístroj a výrobek 
náležitě testovány. 

• Používejte výlučně tepelnou dezinfekci, která nevyžaduje dezinfekční prostředek.  
• Pravidelně kontrolujte a udržujte používané přístroje. 
• Při každém cykle přípravy dodržujte zadané parametry. 

 Společnost SDS doporučuje mechanické čištění a dezinfekci pomocí automatického čisticího programu v RDG 
(čisticí/dezinfekční zařízení) s označením CE/shodou FDA. 
 
 
Mechanické čištění a dezinfekce: 

• Výrobky vložte do koše na malé díly čistícího a dezinfekčního zařízení tak, aby byly výrobky přímo vodním 
paprskem ostřikovány a vzájemně se nedotýkaly. 

• Do čisticího a dezinfekčního zařízení dejte chemický čisticí prostředek a postupujte dál podle pokynů výrobce 
tohoto zařízení. 
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• Spusťte automatický čisticí program včetně tepelné dezinfekce. 
• Na konci programu vyjměte produkty z čisticího a dezinfekčního zařízení a v případě potřeby je osušte 

filtrovaným stlačeným vzduchem. 
• Vizuální kontrolou se ujistěte, že jsou výrobky čisté a neporušené. Zůstanou-li nečistoty na výrobku, je nutné 

proces čištění a dezinfekce opakovat, dokud nelze zjistit žádné viditelné znečištění. Pokud jsou výrobky 
poškozené, nesmí se dále používat. 

 Výrobky určené ke sterilizaci se nesmí sterilizovat v originálním balení! 
 
Balení: 
Výrobky ihned po vyčištění, dezinfekci a vizuální kontrole zabalte ke sterilizaci. 
Používejte jednorázové sterilizační obaly s označením CE. 
Ujistěte se, že sterilizační obal je vhodný pro parní sterilizaci a že výrobky jsou dostatečně chráněny proti 
mechanickému poškození. 
Při utěsnění výrobků do fólie se ujistěte, zda je obal dostatečně velký, aby na těsnění nemohl být vyvíjen žádný tlak. 
 
Sterilizace: 
Používejte pouze metody pro parní sterilizaci s metodami frakcionovaného vakua podle ISO 17665-1 v zařízení podle 
DIN EN 13060 nebo EN 285.  
• Frakcionované předběžné vakuum (typ B) 
• Teplota sterilizace: 134 °C 
• Doba výdrže: minimálně 4 minuty (celý cyklus) 
• Doba schnutí: minimálně 20 minut 

K zabránění zabarvení pára nesmí obsahovat částice. Zajistěte, aby při sterilizaci více výrobků nebyla překročena 
maximální kapacita sterilizátoru.  

 Postupujte dál podle pokynů výrobce zařízení. 
Výrobky se po sterilizaci musí zkontrolovat, zda nejsou viditelně poškozeny.  
Uživatel zdravotnických zařízení je odpovědný za to, že čištění, dezinfekci a sterilizaci provádí kvalifikovaný personál 
s použitím vhodných materiálů a vhodného vybavení. 
 
Validovaná metoda zpracování: 
Čištění: 
Čisticí a dezinfekční zařízení „G 7835 CD“ (Miele & Cie. GmbH & Co., Gütersloh)  
Čisticí prostředek neodisher® MediClean forte (0,5 %) (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburk (D)) 

• předplachování 60 sekund (studená voda v kvalitě pitné vody) 
• předplachování 180 sekund (studená voda v kvalitě pitné vody) 
• čištění 600 sekund (55 °C/ 131 °F, voda v kvalitě pitné vody a výše uvedený čisticí prostředek 
• oplachování 180 sekund (studená deionizovaná voda) 
• tepelná dezinfekce 300 sekund (hodnota A0> 3000 nebo minimálně 90 °C/ 194 °F) 
• sušení 30 minut (minimálně 100 °C/ 212 °F) 

Sterilizace: 
Autokláv Tuttnauer EHS 3870 (Tuttnauer, Breda) 
Univerzální program: frakcionovaný vakuový proces se 3 fázemi předvakuování, doba výdrže v polovině cyklu (132 
°C/ 270 °F), doba sušení minimálně 20 minut 
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Použití: 
Obecné návody pro různé operační techniky jsou popsány v odborné literatuře. Před chirurgickým výkonem musí být 
pacienti informováni o obecně platných preventivních opatřeních a pravidlech chování.  
Po úspěšné přípravě se O kroužek musí umístit na zaváděcí nástroj do určeného vyhloubení (viz obr.). SDS2.1 Dental 
Implants se vkládají do připraveného otvoru pomocí SDS2.1 Insertion tool. O-ring poskytuje potřebné uchycení pro 
zaváděcí nástroj v zubním implantátu při jeho zavádění do vyvrtaného otvoru. 
  
SDS2.1 Dental Implants se do čelistní kosti zavádějí buď ručně za použití Torque ratchet (SDStw), nebo strojově za 
použití Adapter insertion tool ISO attachment (SDS_ITISO-ST) s točivým momentem max. 35 Ncm. Implantáty se 
transgingiválně vhojí do čelistní kosti. 
Po úspěšném zavedení implantátu do vyvrtaného otvoru se zaváděcí nástroj vyjme pouhým vytažením. 
 
Nasazení O-ring na SDS2.1 Insertion tool:  
 

 
Obr. 1: Uchycení O-ring sondou 
 

 
Obr. 2: Umístění O-ring na konec zaváděcího nástroje Insertion tool 
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Obr. 3: Upevnění O-ring prstem 
 

 
Obr. 4: Natažení upevněného O-ring na zaváděcí nástroj Insertion tool 
 

 
Obr. 5: Vložení O-ring v koncové poloze do vyhloubení na zaváděcím nástroji Insertion tool pomocí sondy 
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Obr. 6: Zaváděcí nástroj Insertion tool s namontovaným O-ring 
 
Životnost: 
Životnost SDS2.1 Insertion tools je výrazně ovlivněna odborným a správným používáním a přípravou výrobků. 
SDS2.1 Insertion tools se po každém použití musí zkontrolovat, zda nejsou poškozené a opotřebované a v případě 
potřeby vyměněny. Nemělo by být překročeno 50 cyklů použití. 
O-ring jsou jednorázový spotřební materiál a nesmí se znovu použít. 
 
Určení uživatelé: 
U určeného okruhu uživatelů se jedná o stomatologicky vzdělaný odborný personál, který absolvoval u společnosti 
SDS Swiss Dental Solutions požadovaná školení o výrobcích a jejich používání. Bez doložení požadovaných školení 
o výrobcích nelze výrobky SDS získat. 
Výrobky se smí používat výlučně na stomatologických klinikách a v ordinacích a v příslušných podmínkách okolí 
ohledně čistoty a sterility. 
 
Kombinace s jinými výrobky: 
Výrobky jsou určeny výlučně k použití v rámci systému zubních implantátů SDS2.1, použití v kombinaci s jinými 
implantačními systémy není předpokládáno, ledaže by bylo společností SDS výslovně povoleno. 
 

 Výstražná upozornění: 
• Je na odpovědnosti uživatele, aby před použitím zkontroloval, zda jsou výrobky neporušené, a zajistil, že se s 

nimi bude správně a odborně manipulovat.  
• Výrobky, které jsou poškozené, se nesmí používat! Opotřebované nebo poškozené nástroje nebo součásti 

systému je nutné okamžitě vytřídit a vyměnit za nové. 
• Je nutné dodržovat pokyny týkající se manipulace. Nástroje nebo součásti systému se smí použít pouze pro 

stanovený účel použití. Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění. 
• Uživatel je povinen před použitím výrobků nezávisle zkontrolovat jejich vhodnost a možnost použití pro 

zamýšlené účely. Spoluúčast na nedbalosti ze strany uživatele vede ke snížení nebo úplnému vyloučení 
ručení společnosti SDS v případě způsobené škody. To platí zejména v případě nedodržování návodu k 
použití nebo výstrah nebo pokud uživatel omylem zařízení použije. 

• Při intraorálním použití se výrobky SDS musí zajistit proti vdechnutí. 
• Při používání výrobků musí být dodržovány odpovídající aseptické předpisy.  

 
 
Skladování/ manipulace: 
Před první přípravou je nutné výrobky skladovat v čistém, suchém a bezprašném prostředí při pokojové teplotě.  
Sterilizované nástroje musí být skladovány podle pokynů výrobce sterilního obalu, nejlépe v SDS surgical tray. V 
případě interní přepravy musí být nástroje chráněny před vnějšími vlivy, jako jsou nárazy, údery a pád.  
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Likvidace: 
Pro likvidaci výrobků SDS, obalového materiálu a příslušenství musí být dodržovány obecné požadavky pro likvidaci 
zdravotnických výrobků. 
 
Záruka: 
Výrobky SDS se musí používat v souladu s pokyny poskytnutými výrobcem. Uživatel odpovídá za to, že je zajištěno 
používání výrobku v souladu s určením.  
Výrobky SDS se smí dále používat výlučně s výrobky společnosti SDS nebo s výrobky, které byly schváleny 
společností SDS. Záruka SDS zaniká v případě použití výrobků třetích poskytovatelů, které společnost SDS 
neschválila. 
Je vyloučena odpovědnost za výrobky, které byly oproti originálu upravovány, používaly se k jinému účelu nebo se s 
nimi neodborně manipulovalo nebo byly neodborně používány. 
 
Grafické symboly: 
 

 
Technickou podporu a další informace o výrobcích obdržíte zde: 
 

 
 

 Číslo výrobku  Pouze na 
lékařský předpis Výdej jen oprávněným osobám 

 Číslo šarže  
 

Datum výroby 

 
Dodržujte návod k použití   0483 Označení CE s číslem uvedeného místa 

 
Nesterilní výrobek  

 
Chraňte před slunečním světlem 

 
Pozor  

 
Výrobce 

 
Uchovávat v suchu   Zmocněná osoba v Evropském společenství 

 

SDS Swiss Dental Solutions AG 
Konstanzerstr. 11 
CH-8280 Kreuzlingen 
info@swissdentalsolutions.com 

 

 
SDS Deutschland GmbH 
Bücklestr. 5a 
D-78467 Konstanz 


