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eΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
A  ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚeΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
B  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧeiΡΟΣ
C ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ ΦΡΕΖΑ
D ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ
 

ΔΙAΤiΘeΤΑΙ ΓΙΑ:
•  Εμφυτεύματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EΞΑΓΩΝΟΥ
 (τύπου SCREW VENT και παρόμοια)
•  Εμφυτεύματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EΞΑΓΩΝΟΥ
 (τύπου BRANEMARK και παρόμοια)
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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ 
ΒΙΔΑΣ

Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ βΙΔΑ ΑφΑΙΡΕΘΗΚΕ

ΟΝΥΧΟΕΙΔΗΣ 
φΡΕζΑ (C)

φΡΕζΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟφΗΣ 
ΚΟΠΗΣ (D)

EξΑΡΤΗΜΑ 
ΚEΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (A)

EΡΓΑΛΕΙΟ ΧEΙΡΟΣ (B)

τοποθέτηση της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ (C) 
στο EΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟς (B) για χειροκίνητη 

αφαίρεση της βίδας
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Μια σπασμένη βίδα μέσα σε ένα εμφύτευμα είναι ένα σοβαρό, αν και όχι τόσο συχνό πρόβλημα. Με το ΣΕΤ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ, μπορείτε να αφαιρέσετε το σπασμένο κοχλιωτό θραύσμα από το εμφύτευμα εάν δεν 
έχει κολληθεί ή εάν το εσωτερικό σπείρωμα του εμφυτεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά σε προηγούμενη προσπάθεια 
αφαίρεσης. Στο 90% των περιπτώσεων η σπασμένη βίδα μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί, αλλά η διαδικασία πρέπει να 
πραγματοποιείται με μεγάλη επιδεξιότητα, υπομονή και προσοχή. Ο χρόνος που απαιτείται για την αφαίρεση μπορεί 
να εξαρτάται από πολλούς παράγονες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του εμφυτεύματος που μπορεί να διευκολύνει 
ή να περιπλέξει τη διαδικασία. Μόλις αφαιρεθεί η βίδα, τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρεθούν από το εμφύτευμα με 
αέρα, νερό και αναρρόφηση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά τη χρήση είναι υποχρεωτική η ψύξη της ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (A), της ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ 
(C) και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ (D), με πολύ νερό για να μην υπερθερμανθεί το εμφύτευμα.  Κατά 
συνέπεια, το οστό προστατεύεται από κάθε κίνδυνο υπερθέρμανσης και νέκρωσης. Η αποτελεσματικότητα της 
ΟΝΥΧΟΕΙΔΟΥΣ ΦΡΕΖΑΣ και της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι η βέλτιστη για τρεις εξαγωγές σπασμένων 
βιδών. Η ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ είναι εξαιρετικά σκληρή αλλά εύθραυστη στην κάμψη. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η θραύση της, είναι απολύτως απαραίτητο το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ να μην κινείται καθ‘όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας. Για ορισμένους τύπους συνδέσεων το ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ είναι σε 
απόθεμα. Για άλλους τύπους συνδέσεων, ο χρόνος παραγωγής του και παράδοσης είναι περίπου 10 εργάσιμες 
ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Συνδέστε την ΟΝΥΧΟΕΙΔΗ ΦΡΕΖΑ στο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ και μέσω του ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ που 
είναι τοποθετημένο μέσα στο εμφύτευμα και με συνεχή πίεση στην σπασμένη βίδα ξεβιδώστε την (Εικ.1 και 2). 
Σε περίπτωση που η βίδα παραμείνει μέσα στο εμφύτευμα, συνδέστε την ΟΝΥΧΟΕΙΔΗ ΦΡΕΖΑ στην χειρουργική 
γωνιακή χειρολαβή 20:1. Προγραμματίστε την συσκευή σε λειτουργία τοποθέτησης εμφυτεύματος, αριστερόστροφα 
και πάντοτε μέσα από το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (C) ασκήστε πίεση στην σπασμένη βίδα για να επιπεδωθεί 
η κεφαλή της και να προετοιμασθεί για την ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ, που θα την καταστρέψει (Εικ.3). Συνδέστε 
την ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ στην χειρουργική γωνιακή χειρολαβή 20:1. Προγραμματίστε την συσκευή σε 
αριστερόστροφη λειτουργία σε 500 με 600 στροφές. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ψύξη με 
άφθονο νερό. Τοποθετήστε την ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ξεκινήστε το 
τρόχισμα, πιέζοντας για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα την σπασμένη βίδα και ελευθερώστε. Αυτή η εναλλασόμενη 
κίνηση διευκολύνει την είσοδο νερού, για την ψύξη του εμφυτεύματος και της ΦΡΕΖΑΣ. Είναι απολύτως απαραίτητο 
το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ να μην κινείται κατά την διάρκεια της διαδικασίας (Εικ.4). Εάν το ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ κινείται, η ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ θα σπάσει. Όταν όλες οι τομές της ΦΡΕΖΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ εξαφανίζονται μέσα στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και 
η βίδα έχει καταστραφεί εντελώς.
Μετά την καταστροφή της βίδας, τα υπολλείματα πρέπει να απομακρυνθούν με αέρα, νερό και αναρρόφηση.
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