LeadFIX®

Chirurgický postup

Resorbovatelné piny z polylaktidu pro fixaci membrán

1. UMÍSTĚNÍ PINŮ DO ZÁSOBNÍKU
Do dvou otvorů uprostřed zásobníku na piny vložte
vrtáky.
Klepněte skleněnou lahvičkou s piny o podložku, aby
se uvolnily piny, které event. uvízly v průběhu přepravy u silikonového uzávěru. V každé lahvičce jsou
2 ks pinů. Otevřete sterilní lahvičku a piny nasypte na
zásobník. Sterilní pinzetou umístěte piny do drážky
po obvodu zásobníku.

2. NABRÁNÍ PINU ZAVADĚČEM
Pro upevnění pinu do zavaděče držte zavaděč
ve svislé poloze tak, abyste mohli hlavu zavaděče
umístit nad hlavičku pinu. Zavaděč přitlačte na hlavičku pinu, dokud nezapadne do kleštiny. Pin je nyní
bezpečně uchycen v zavaděči a je připraven k zavedení.

3. PERFORACE BUKÁLNÍ KORTIKY
Pro tvrdou kost se doporučuje použít vrták průměru
0,9 mm. Pro měkkou kost použijte vrták průměru
0,8 mm.
Vyjměte vrták LeadFIX® ze zásobníku a upevněte jej v chirurgickém kolénku. Perforaci bukální
kosti v požadovaných místech provádějte vždy
kolmo ke kosti. V závislosti na denzitě kosti lze jeden vrták použít pro 5–10 pinů.

4. MĚKKÉ MEMBRÁNY: POUŽITÍ ZUBNÍ SONDY
Při použití měkké snadno perforovatelné membrány
lze použít zubní sondu LeadFIX®. Na požadovaných
místech podél okraje defektu, kde má být membrána
aplikována, vytvořte sondou otvory pro vložení pinů.
Membránu vytvarujte a upravte podle potřeby. V místech předpřipravených otvorů propíchněte membránu zubní sondou LeadFIX® a zaveďte piny.
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5. TVRDÉ MEMBRÁNY: POUŽITÍ VRTÁKU A ŠABLONY
V případě, že je membrána příliš tvrdá k propíchnutí
zubní sondou LeadFIX®, je možné ji perforovat vrtákem LeadFIX®. Vytvarujte a upravte membránu
dle potřeby. Přiložte šablonu na zavádění a vrtání na
požadované místo a vrtákem vyvrtejte otvor pro pin.
Ponechte šablonu ve stejné poloze a zaveďte pin.

6. ZAVEDENÍ PINŮ PRO FIXACI MEMBRÁNY
Důležité upozornění:
Piny LeadFIX® musí být zavá
děné axiálně k
předvrtaným otvorům (ve směru osy otvoru).
Uchopte zavaděč s pinem LeadFIX® a vložte pin do
předvrtaného otvoru. Odstraňte šablonu a jemně
klepněte kladívkem na konec zavaděče.

7. ODSTRANĚNÍ ZAVADĚČE
Držte zavaděč pod mírným úhlem a zpětným pohybem sejměte zavaděč ze zavedeného pinu. Pin
LeadFIX® se ze zavaděče uvolní a zůstane pevně fixován v předvrtaném otvoru.
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