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اجزای پروتزی پیش ساخته برای محصوالت ایمممپم منمت ینمیانم   
REG ®Axiom: ® Anthogyr  ؛PX ®Axiom  ؛

2.8 ®Axiom  ؛HE ®Anthofit 
ممایمم  امممممار    ممه اروپ مما مصمموب ممه پممزاممبمم  سممازرممار ب مم  وسممی

EEC/42/93. 
 

توجه: بایی به یستورالعمل های پیوسمت ممراجمعمه رمریی؛  
 خطر 

 

 نبات احتیاط  استفای  را مالحظه کنیی 
 

 از استفای  مجیی اجتناب کنیی 
 

 استریل ای  با استفای  از پرتو )تاعاع( 
 

 غیر استریل 
 

ممه   اسمتمریممل سممازی بما دمرار یایک یر اتموکمالو بمیوک بسمت
 بنیی، یر یمای ماخص ای  

 

 یر اتوکالو استریل نبنیی  
 

 تاریخ استفای  
 

 امار  مرجع کاتالوگ 
 

 سری ساخت 
 

 یر صورت آسیب یییر  بسته بنیی استفای  نبنیی 
 

 یر مبان  خاک 
 

 یور از نور نگهیاری اوی 
 

 سازنی  
 

 تاریخ ساخت 
 

فروش ایک وسی ه بر اساس دانوک فیرال )آممریمبما(  
مما   مما ب ممپممزاممبمماک مممجمماز و ی ممیان ممه ین مم ممط مممحممیوی ب ف

 یرخواست ینیانپزاباک مجاز م  باای. 
 

 سازرار با موازیک و استانیاریهای روسیه 
 

Global Trade Item Number : GTIN 

 

 

 

 

 

 موارد استعمال 
کاربری اجزای پروتزی پیش ساخته بمرای پمروتمزهمایم  اسمت کمه  

 روی ایمپ نت کار رذااته م  اونی.  
اجزای پروتزی یرمان  برای پمیمش امبمل یهم  لمطمه یر طمول  

 مرح ه یرماک ببار بری  م  اونی. 
پیچ ها و پالگ های کاور یر طول مرح ه ایغما  از اتصمال  

 ایمپ نت محافظت م  کننی.  
مما   مم  ی ممی مم  کمماربممری سممایممر اجممزای پممروتممزی بممرای دممراررممیممری مسممت

اسمت تما    Anthogyrغیرمست ی  روی ایمپم منمت همای ینمیانم   
ساپورت مناسب برای بازسازی های پروتزی ممودمت یما یا ممم   

 ماننی روکش، بریج و پروتزهای هیبرییی ایجای رریی. 
فم مط    Axiom® 2.8 کاربری اجزای پروتزی محصوالت سمری  

 برای ایجای ساپورت جهت روکش های تب  است. 
 

 هشدارها و نکات احتیاطی 
کار رذااتک ایک اجزا ف مط بمایمی تموسمط ممتمخمصمصماک  
بالین  که یربار  ایممپم منمت رمذاری ینمیاک آمموزش همای  

 جامع ییی  انی انجا  اوی. 
یستورالمعمممل همای زیمر بمه تمنمهمایم  بمرای کمار رمذاامتمک بمیوک  

کاف  نیمسمتمنمی. اممما    Anthogyrمخاطر  سیست  های ایمپ نت  
حتماً بایی یسمتمورالمعمممل همای ذکمر امی  یر راهمنمممای جمراحم   
مربوط به نوع ایممپم منمت مموری اسمتمفمای  را نمیمز ردمایمت نمممایمیمی:  

مممای    مممف مممممممای اسمممت '؛  PX® Axiomو    REG® Axiom'راهمممن
مممای    مممف مممممممای اسمممت مممممممای جمممراحممم   '؛  Axiom® 2.8 'راهمممن 'راهمممن

HE  ®Anthofit  ممممما همما و اطممالدممات یر سممایممت '.ایممک راهممن
ifu.anthogyr.com    موجوی میباای و یا با یرخواسمتم  سمای

بما مامخمصمات یر  ذیمل دمابمل    Anthogyrاز ررو   سایمتم  
 بیست آوریک میباای. 

اجزای پروتزی بایی بخوب  محب  ررینی تما از بم معمیمی  امیک یما  
یاخل رفتک آنها با تنفس یر اسمتمفمای  یروک یهمانم  جم مورمیمری  

 رریی. 
ارر روال های توضیم  یای  امی  یر ایمک یسمتمورالمعمممل همای  
استفای  ردایت ناونمی، یمک یما  منمی مموری از مامبمالت زیمر  

 پیش خواهی آمی: 
 آسیب یییک ایمپ نت، اجزای پروتزی یا سایر اجزا   -
 ال ایک اجزای پروتزی یا سایر اجزا   -
یرست نبویک رستوریاک نهای  یا اابمال روکمش، بمریمج یما    -

 پروتز هیبرییی یا هر پروتز نهای  ییگر 
 اابال یر جوییک بیمار   -
 ری ایک ایمپ نت   -
 ال ایک ایمپ نت   -

 رستوریاک های مودت را بایی یر بیروک از اک وژک درار یای. 

برای بریااتک اجزای پروتزی ممودمت از حمرکمت همای  مرخام   
استفای  نبنیی تا از جابجا ایک ایمپ نت یا امل امیک سمایمر اجمزا  

 ج وریری بعمل آیی. 
کار با سماک مودت، سممماک یما همر ممای  ییمگمر اسمتمفمای  امی   
برای طابت کریک اجزای پروتزی یا سایر مؤلفه ها بایمی ممطمابم   

 با یستورالعمل های سازنیراک باای. 
 

 سازگاری ها   -شرح  
اجزای پروتزی پیش ساخته ف ط بمرای رسمتموریامک بما ایمممپم منمت  

؛  PX ®Axiom؛  REG ®Axiom Anthogyrهمممممای  
 2.8 ®Axiom  ؛HE ®Anthofit  استفای  م  امونمی. بمرای    ؛

ممنممت هممای   مم  مممممپ مما ای مم ممط از    Anthogyrرسممتمموریاممک ب مم ممط و ف ف
مما اتصممال سممازرممار    Anthogyrدممطممعممات و اجممزای اصممل   ب

استفای  کنیی: خطر جراحت، آسیب یییک و خمرابم  ایمممپم منمت،  
خطر آسیب یییک اجزا یا ممتمعم م مات. اجمزای پمروتمزی سمیمسمتم   

ممنممت   مممممپم  ممعممویمم     Anthogyrهمای مممخممتم ممت ای ممابمل ت بما همم  د
ممای جممفممت هممای زیممر:   ممن ممط ممه اسممت ممی، ب ممن ممسممت ممی REG ®Axiom/ن

PX ®Axiom    تیپر. مجمممودمه ممتمنمودم  از اجمزا و دمطمعمات
برای وضعیت بالین  اما وجوی یارنی: به ارح اجمال  وسمیم مه  

 پروتز یا راهنمای استفای  سیست  ایمپ نت مراجعه کنیی.  
 

 استریل سازی 
اجزای پروتزی که بصورت استریل ارا ه مم  امونمی یارای ایمک  

. یر صمورت  Sدالمت یر بر سب خوی هستنی:  
باز بویک بسته بنیی یما آسمیمب ییمیرم  آک یما ممنم مضم  امیک  
تاریخ استفای  از ایک اجزا اسمتمفمای  نمبمنمیمی. ایمک ممحمصموالت را  
ممگممهممیاری کممری.   مممممیممز، خاممک و خممنممک ن ممی یر مممبممانمم  ت ممای ب
ممی اسممتمریممل سممازی   ممریممل یر طممول فممرایمن ممگممر وضمعممیممت اسمت نامان

Anthogyr     به رنگ درمز یر م  آیی. ایمک اممر بمه تمنمهمایم
استریل بمویک ممحمصمول را تضمممیمک نممم  کمنمی. نمبمایمی آنمرا بما  
کیرمذاری رنمگم  دمطمر ایمممپم منمت یما دمطمر پمایمه پمروتمز اامتمبما   

 ررفت. 
استریل سازی مجیی اجزای پروتزی از جمنمس تمیمتمانمیمو ، آلمیماژ  

یر اتموکمالو بما حمرارت ممرطموب، سمیمبمل    PEEKتیتانمیمو  یما  
ممگممرای یر    135 ممی ممت ممار فاممار بممرای حممیادممل    2.13یرجممه سممان ب

 یدی ه امباک پذیر است. 20
اجزای پروتزی که بصورت غیر استریل ارا ه م  امونمی یارای  

یر بر سب خوی هستنی، آنها را بایی بطور کماممل    Fدالمت  
 تمیز، ضیدفون  و استریل کری. 

یرجمه    135استریل سازی با حرارت مرطوب اتوکالو )سیبمل  
یدمیم مه( فم مط    20بمار فامار بمرای حمیادمل    2.13سانتیگرای یر  

ممیمسمر مم  بماامی کمه    gبرای اجزای پروتزی یارای دالممت  
دبالً آنها از بسته بنیی اص   خارج ساخته و یر کیسمه همای  

 مناسب درار یای  ایی. 
Anthogyr    ممی از اتمموکمالو هممای کممالس ممه ممم  کمن  Bتموصممی
 استفای  کنیی. 
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اجزاء پروتز بجنس زیرکونیا نبایی یر ماایک تحت فاار بمخمار  
ممایمی یر رمرمممای   سمتمروک اموی) اسممتمریمز  اموی(. ایممک اجمزاء ممیمب

یرجمه فمرنمهماری( یر    320ذرجه سمانمتمیمگمرای )   160خاک با  
 سادت ستروک ررینی.    3طول  

 

 پروتکل 
 ابعای و نوع اجزای پروتزی: به بر سب مراجعه کنیی. 

اجزای پروتزی، به استطنای اباتمنت همای آزممایام  را نمبمایمی ممجمییاً  
استفای  کری. خمطمر خمراب امیک سمطموح کمارکمریی وجموی خمواهمی  

 یاات. 
پیش از هررونه سفت کمریک یما دمرار یایک اجمزای پمروتمزی تمحمت  
فاار، مطم ک اویی کمه اتصمال دماری از همررمونمه ممایمع یما مموای  
ییگر باای که ممبک است ریرنیرم  ممنماسمب اجمزای پمروتمزی یر  

 ایمپ نت را خیاه یار سازنی. 
یر صورت  که مصیا  یااته بماامی، همریمک از اجمزای پمروتمزی  

 بایی ف ط با پیچ اصل خوی ببار بری  اونی. 
یما   INCCDاجزای پیچ پروتزی بمایمی بما ابمزار ییمنمامموممتمریمک  

 ®Torq Control   یا بمه صمورت یسمتم  بما آ مار جمراحم
OPCS100   امی  یر جمیاول    کریک تموصمیمه   تا راتاور محب

 ذیل سفت اونی. 

راتاورهای کمتر از م اییر توصیه ای  ممممبمک اسمت بمادم   
ال ایک اجزای پروتزی ررینی کمه بمه خمرابم  اجمزای پمروتمزی  

ممیممش از   مماور ب ممجممر خممواهممی اممی. راممت ممنممت مممن مم  مممممپ مما ای    35و/ی
نیوتک.سانتیمتر بمادم  جمابمجما امیک یما خمرابم  ایمممپم منمت و/یما  

 خراب  اجزای پروتزی و/یا ایمپ نت و/یا متع  ات خواهی ای. 
Axiom® 2.8 اجزای پروتزی متصل ای  محصوالت سری  

بایی ف ط زمان  کار رذااته اونی کمه ایمممپم منمت بما اسمتمفمای  از  
با نوک مناسب به استمخمواک جموش خموری     SafeLockابزار  

 .5باای. اتصال های توصیه ای :  
اجزای پروتزی کار رذااته ای  یا ممم  نمبمایمی بمریاامتمه امونمی:  

 خطر آسیب یییک اتصال ایمپ نت. 

ممحمصموالت سمری    PEEKاجزای پمروتمزی ممودمت از جمنمس  
 2.8 ®Axiom   بایی با فاار یست  و با ابمزارOPCF100    یما

OPOP028    ممی، از ابممزار ممه اممون  Safe Lock®کممار رممذااممت

استفای  نبنیی. پروتزهای مودت بایی یک سیست  سماپمورت روی  
 ینیاک مجاور یااته باانی. 

 هررز یر بخش اتصال ایمپ نت از سماک استفای  نبنیی. 
ممیاری کممافمم    ممای ممیممش از دممرار یایک دسمممممت هممای پممروتممز از پ پ

 ایمپ نت مطم ک اویی. 
 

 اصالحات در اجزای پروتزی پیش ساخته: 
ف ط زمان  که آناتوم  بیمار یا ارایط بالین  ایمجماب مم  کمنمی  

 بایی می نظر درار یای  اوی.  
ممبمم    ممی ممی بمه اسممتممحمبمما  مممبمان مموان اصمالح اجممزای پمروتممزی ممم  ت
بازسازی پروتز خیاه واری کری  و یر نتمیمجمه ایمممپم منمت خمراب  
اوی. دالو  بر ایک ممممبمک اسمت از دمرار یایک ممؤلمفمه همای  

 مخصوص تهیه اطر و نااک ج وریری کنی. 
زیرکونیا بایمی ممحمیوی بماامی تما وجموی    Z plusاصالح اباتمنت  

 0.5ممیم میمممتمر ارتمفماع سممماک و تموری بمزررمتمر از   13حیادل  
می یمتر تضمیک رریی. اصالح بمخمش همای زیمرکمونمیما بمایمی بما  
سر فرز یانه ریز الماس  با سمردمت بماال و تمحمت آب ریمزی  

 فراواک انجا  اوی. 
پروفیل ظاهری نبایی اصالح رریی تا وضعیت سطح  ارتمفماع  

 لطه حفظ اوی. 
 

 موارد عدم استفاده 
آلرژی یا حساسیت بیش از حمی بمه تمرکمیمبمات امیمممیمایم  مموای  

 ، (.Ti-6Al-4V ELIموری استفای : تیتانمیمو ، آلمیماژ تمیمتمانمیمو  ) 
PEEK ،PMMA   ،   مممو مممی مممرکمممون ممماژ طمممال  ،  TZP-Y3زی مممی آل

)®Ceramicor ،®Pivozyl .) 
 ®AxIN های آسمیماب ممنمع مصمرت    مح ول یر دسمت ینیاک

 یاری : 
ممه  • ممای ممفمماع  BL  ®AxINهممای    یر پ مما ارت مم    1.5ب مم  مممتممر و    مممی

 5.0و دطر  4.0 دطر  
ممتمر یر    ممیم م    1.5بما ارتمفماع رمریک   TLهمای    یر ایمپ منمت  •

 Rو   Nسبوی  
 

 اطالعات مخصوص بیماران 
بیمار بمایمی بما امرکمت یر ویمزیمت همای ممنمظم  بمرای پمیمگمیمری  
ممتممظممر    ممیممر غممیممرمممن مم ممی ممممموی  و یر صممورت ت مم ممت ن پمزاممبمم  مممواف

 دم بری بازسازی پروتزی به پزاک خوی مراجعه نمایی. 
مماممگمم    ممایسممت بممه ضممرورت ردممایممت همممممی مممممار ممم  ب ممی تمموجممه ب

 بهیاات یهاک و ینیاک ج ب رریی. 
 

 

 

 

 

 ایمنی، مسئولیت 
ممجممهممیممزات   مما اجممزا و ت مم ممط ب ممی ف ممای   Anthogyrایممک مممحممصممول ب

استفای  اوی. مس ولیت کامل استفای  صحیم  و کمار اصمولم   
با ایک محصول صرفاً بر دهی  اسمتمفمای  کمنمنمی  اسمت. امممار   
ممالموگ و سممری سماخممت روی بمر سممب هممریمک از   ممرجمع کمات
محصوالت یرج ای  است: استفای  کننی  م  بایست از دمابمل  
ریریری بویک اجزای ببار بری  ای  برای هر بمیمممار اطمممیمنماک  

 حاصل کنی. 
مرکزی که دمممل کماامت و کمار رمذاامتمک را انمجما  مم  یهمی  
مس ول تخ یه ضایعات حاصل از دمل )بسته بمنمیی، اجمزای  

 بیروک آوری  ای  و غیر ( بعنواک ضایعات پزاب  است. 
Anthogyr    هی گونه مس ولیت  یر دبال خراب  و اامبماالت

 بالین  مربوط به دی  ردایت پروتبل نم  پذیری. 
Anthogyr    از ادتممای اممما سمپماسمگمزار اسمت و آممای  ارا مه

 هررونه اطالدات تبمی   موری نیاز م  باای. 
 

 PX  ®Axiomو   REG  ®Axiomاجزای پروتزی  
راتاور محب  کریک  

 نوع   اجزا    توصیه ای   

  M1.6اجزای   پروتزی   با   رزو    پیچ    نیوتک.سانتیمتر   25

  M1.4اجزای   پروتزی   با   رزو    پیچ    نیوتک.سانتیمتر   15

کریک یست  با    محب  
 10 نیروی متوسط )> 

 نیوتک.سانتیمتر(  

کاور اسبرو / پیچ ترمیم  / \پواش محافظ  
 .MU/OPAC/OPSCهای    برای اباتمنت 

 سایر اجزای پروتزی مودت    محب  کریک یست   

 HE ®Anthofitاجزای پروتزی  
راتاور محب  کریک  

 نوع   اجزا    توصیه ای   

  M2اجزای   پروتزی   یا     با   رزو    پیچ    نیوتک.سانتیمتر  35 

  M1.4اجزای   پروتزی   یا     با   رزو    پیچ    نیوتک.سانتیمتر  15 

  PEEKاجزای   پروتزی   مودت   از   جنس    نیوتک.سانتیمتر   15

 سایر اجزای پروتزی مودت    محب  کریک یست   
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