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ขอ้บง่ใช ้

สวน่ประกอบเทย ีมส ำ เรจ ็รปู นอี  อกแบบมำเพอื ่

ใชก้ บั ฟน ัปลอมตด ิแนน ่ชนดริองรบัดว้ยรำก

เทยีม 

สว่นประกอบเทยีมใชใ้นกำรเตรยีมรปูเหงอืก

ระหวำ่งรอแผลหำย 

สกรแูละกระดมุครอบชว่ยปกป้องสว่นลอ็คของ

รำกเทยีม ระหวำ่งทีร่ำก เทยีมประสำนกับกระดกู 

สว่นประกอบเทยีมอืน่ๆ ออกแบบให้ตดิตั งลงไป

บนรำกเทยีม Anthogyr โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เพือ่ให้สำมำรถรองรบัวสัดบูุรณะฟนัแบบ

ชัว่ครำว หรอืถำวร เชน่ ครอบฟนั สะพำนฟนั 

และฟนัเทยีมชนดิลกูผสมได ้ สว่นประกอบเทยีม

ส ำหรบักลุม่ผลติภัณฑ ์Axiom® 2.8 ใชร้องรบั

ครอบฟนั ชนดิซีเ่ดยีวเทำ่นั น 

 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

ผู้ตดิตั งชิ นสว่นเหลำ่นี ควรเป็นแพทยท์ี่

ผ่ำนกำรฝึกฝนเฉพำะทำงดำ้นทนัตกรรม

รำกเทยีมมำเป็นอยำ่งดเีทำ่นั น 

ค ำแนะน ำตอ่ไปนย้ ี  ังไมเ่พยีงพอส ำหรบักำร

ด ำเนนิงำนทปี่ รำศจำกควำมเสีย่งจำกระบบรำก

เทยีม Anthogyr คุณตอ้งปฏิบัตติำมค ำแนะน ำใน

คู่มอืกำรผ่ำตดัส ำหรบักำรฝังรำกเทยีม: ‘Axiom® 

REG และ Axiom® คู่มอืผู้ใช ้PX; ‘Axiom® คู่มอื

ผู้ใช ้ 2.8’; ‘Anthofit® HE คู่มอืกำรศลัยกรรม’ 

เอกสำรเหลำ่นี สำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี ่

ifu.anthogyr.com หรอืขอกับ Anthogyr ได้

ตำมทีอ่ยูข่ำ้งบนนี  

ยดึสว่นประกอบเทยีมให้แนน่เพือ่ป้องกันกำร

หำยใจหรอืกำรกลนืสว่นประกอบเทยีมระหวำ่ง

กำรใชง้ำนภำยในชอ่งปำก 

หำกไมป่ ฏบิ ต ั ต ิ ำมขนั  ตอนทก่ี ำ หนดไวใ ้

นเอกสำรแนะน ำ ค ำ ใชง ้ ำนเหลำ่นี  อำจสง่ผล

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี : 

- รำกเทยีม สว่นประกอบเทยีม หรอืชิ นสว่นอืน่ๆ 

เสยีหำย 

- สว่นประกอบเทยีมหรอืชิ นสว่นอืน่ๆ หลวม 

- กำรบูรณะฟนัในขั นตอนสดุทำ้ยไมไ่ดผ้ล 

หรอืครอบฟนั สะพำนฟนั อปุกรณช์นดิลกูผสม 

หรอืสว่นประกอบเทยีมอืน่ๆ ทีต่ดิตั งในขั นตอน

สดุทำ้ย ของกำรรกัษำไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้

- กำรบดเคี ยวของคนไขไ้มด่ ี

- รำ่งกำยตอ่ตำ้นรำกเทยีม 

- รำกเทยีมหลวม 

ไมค่วรตดิวสัดบูุรณะฟนัชัว่ครำวไวใ้นต ำแหนง่

บดเคี ยว 

ห้ำมน ำสว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวออกดว้ยกำร

หมนุ ทั งนี  เพือ่ป้องกันไมใ่ห้รำกเทยีมเคลือ่นที่

หรอืชิ นสว่นอืน่ๆ หลวม 

ในกำรใชง้ำนปูนอดุฟนัชัว่ครำว ปูนอดุฟนั หรอื

วสัดอุืน่ๆ ทีใ่ชย้ดึตดิสว่น ประกอบเทยีมหรอื

ชิ นสว่นอืน่ๆ ควรปฏิบัตติำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ 

ค ำอธบิำย - ควำมเขำ้กนัได ้

สว่นประกอบเทยีมส ำเรจ็รปูนี ใชกั้บวสัดรุำก

เทยีม Anthogyr Axiom® REG; Axiom® PX; 

Axiom® 2.8; Anthofit® HE เทำ่นั น ควรใช ้

ชิ นสว่น Anthogyr ของแทร้ว่มกับรำกเทยีม An-

thogyr เทำ่นั น: 

กำรไมป่ฏิบัตติำมค ำแนะน ำนี อำจท ำให้เกิดกำร

บำดเจบ็ ควำมเสยีหำย และรำกเทยีมไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนได ้ รวมถึงอำจท ำให้ชิ นสว่นหรอือปุกรณ ์

เสรมิเสยีหำย สว่นประกอบเทยีมส ำหรบัรำก

เทยีม Anthogyr แตล่ะ ระบบจะไมส่ำมำรถใช้

งำนรว่มกันได ้ยกเวน้คู่ชิ นสว่นตอ่ไปนี : Axiom® 

REG/Axiom® PX เรำมชีิ นสว่นหลำกหลำยชนดิที่

เหมำะกับกำรใชง้ำนทำง คลนิกิของคุณ: ดู

เอกสำรสรปุขอ้มลูสว่นประกอบเทยีมหรอืคู่มอืใช้

งำนของ ระบบรำกเทยีม 

 

กำรฆำ่เชื อ 

สว่นประกอบเทยีมทีฆ่ำ่เชื อมำแลว้จะระบุ

ตวัอกัษร: . หำกพบ วำ่บรรจภัุณฑ์

ถูกเปิดหรอืเสยีหำย หรอืหมดอำย ุ ห้ำมใช้

ชิ นสว่นเหลำ่นี เดด็ ขำด ผลติภัณฑเ์หลำ่นี ควร

เก็บในทีแ่ห้ง เยน็ และสะอำด ตวับ่งชี สถำนะกำร 

ฆำ่เชื อจะเปลีย่นเป็นสแีดงในระหวำ่ง

กระบวนกำรฆำ่เชื อ Anthogyr ซึง่จะไมร่บัประกัน

สนิค้ำวำ่ปลอดเชื อ ไมค่วรสบัสนกับรหัสสขีอง

รำกเทยีมหรอืเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงฐำน

สว่นประกอบเทยีม สำมำรถฆำ่เชื อสว่นประกอบ

เทยีมซ  ำอกีครั งในไททำเนยีม โลหะผสมไททำ 

เนยีม หรอื PEEK ในเครือ่งอบไอน  ำรอ้นที่

อณุหภูม ิ135°C (275°F) ที ่2.13บำรเ์ป็น เวลำ

อยำ่งนอ้ย 20 นำท ี

สว่นประกอบเทยีมทีย่งัไมผ่่ำนกำรฆำ่เชื อจะระบุ

ตวัอกัษร  ไวบ้นฉลำก ซึง่จะตอ้งท ำควำม

สะอำด ขจดัสิง่ปนเป้ือน และฆำ่เชื อก่อนน ำไปใช้

งำน กำรฆำ่เชื อสว่นประกอบเทยีมทีร่ะบุตวัอกัษร  

ดว้ยเครือ่งอบไอน  ำ รอ้น (ทีอ่ณุหภูม ิ 135°

C (275°F) ที ่2.13 ขดีเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 20) 

จะตอ้งน ำสว่น ประกอบเทย ีมออกมำจำกบรรจภุ 

ณ ัฑแ้ ละใสใ ้นถง ุบรรจท ุ เ้ ้ หมำะสมกอ ่นน ำ 

เขำ้เครือ่งอบ 

Anthogyr แนะน ำให้ใชเ้ครือ่งอบไอน  ำรอ้นชนดิ 
B  

ชิ นสว่นขำเทยีมทีท่ ำดว้ยเซอรโ์คเนยีตอ้งไมผ่่ำน

กำรฆำ่เชื อในหมอ้นึง่ควำมดนั ชิ นสว่นเหลำ่นี 

ตอ้งผ่ำนกำรฆำ่เชื อดว้ยควำมรอ้นทีอ่ณุหภูม ิ160 

องศำเซลเซยีส (320 องศำฟำเรนไฮต)์ เป็นเวลำ 

4 ชัว่โมง 
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โปรโตคอล 

ขนำดและชนดิของสว่นประกอบเทยีม: โปรดดทูี่

ฉลำก 

ห้ำมน ำสว่นประกอบเทยีมชนดิตำ่งๆ มำใชซ้  ำ 

ยกเวน้เดอืยรองรบัครอบฟนัทดลอง เนือ่งจำก

พื นผิวสว่นทีใ่ชง้ำนอำจเสือ่มสภำพ 

ก่อนทีจ่ะขนัยดึหรอือดัสว่นประกอบเทยีม 

ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่บรเิวณทีต่ดิตั ง

สว่นประกอบเทยีมไมม่ขีองเหลวหรอืสสำรใดๆ ที่

อำจท ำให้สว่นประกอบเทยีมตดิยดึกับรำกเทยีม

ไดไ้มด่ ี

หำกเป็นไปได ้ ควรยดึสว่นประกอบเทยีมดว้ยสก

รขูองสว่นประกอบเทยีมเองเทำ่นั น 

สว่นประกอบเทยีมชนดิขนัสกรจูะตอ้งขนัดว้ย

แรงบิดแนะน ำในตำรำงดำ้นลำ่งโดยใชอ้ปุกรณ์

ไดนำโมมเิตอร ์INCCD หรอื Torq Control®  

กำรใชแ้รงบิดนอ้ยกวำ่ทีแ่นะน ำอำจท ำให้

สว่นประกอบเทยีมหลวม ซึง่อำจ สง่ผลให้

สว่นประกอบเทยีมและ/หรอืรำกเทยีมเสือ่มสภำพ

ได ้กำรใชแ้รง บิดมำกกวำ่ 35 นวิตนัเซนตเิมตร

อำจท ำให้รำกเทยีมเคลือ่นทีห่รอืใชง้ำน ไมไ่ด ้

และ/หรอืสว่นประกอบเทยีมและ/หรอืรำกเทยีม

และ/หรอือปุกรณเ์สรมิสือ่มสภำพ 

กลุม่ผลติภัณฑส์ว่นประกอบเทยีมถำวรชนดิอดั

ของ Axiom® 2.8 ควรตดิ ต้ง ัเฉพำะหลงัจำกทเ่ ้

ซลลก์ระดกูเจรญิเขำ้สผู่  ิวของรำกเทยีมแลว้โดย

ใช ้ อปุกรณ ์ SafeLock® และหัวอปุกรณท์ี่

เหมำะสม แรงทีแ่นะน ำ: 5 

ไมค่วรดงึสว่นประกอบเทยีมชนดิตดิถำวรออก:

สว่นลอ็คกับรำกฟนัอำจเสยีหำย 

 

 

 

สว่นประกอบเทยีมใน PEEK ในกลุม่ Axiom® 2.8 

ควรตดิตั งดว้ยมอื โดย ใชป้ระแจ OPCF100 หรอื 

OPOP028 ห้ำมอดัดว้ยอปุกรณ ์ SafeLock® 

เดด็ขำด สว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวควรมรีะบบ

รองรบัฟนัซีใ่กลเ้คียงดว้ย ห้ำมใชปู้นบนสว่นรำก

ฟนัตรวจสอบใหแ้ นใ ้ จวำ่รำกเทย ี มแนน ่ หนำ

เพย ีงพอกอ ่นทจี ่ะใสส ่ว ่นประกอบ เทยีมตำ่ง ๆ 

 

กำรดดัแปลงสว่นประกอบเทยีมส ำเรจ็รปู: 

กรณทีจ่ ี ำเป็นตอ้งดดัแปลงให้เหมำะกับสรรีะ

ของคนไขห้รอืสถำนกำรณท์ำงคลนิกิเทำ่นั น 

กำรดดัแปลงสว่นประกอบเทยีมอำจท ำให้ควำม

แขง็แรงเชงิกลของสว่น ประกอบเทยีมลดลงและ

สง่ผลให้รำกฟนัใชง้ำนไมไ่ด ้ นอกจำกนี  ยงัอำจ

สง่ ผลให้ไมส่ำมำรถใสอ่ปุกรณท์ ำรอยพมิพป์ำก

ไดอ้กีดว้ย 

กำรดดัแปลงหลกัยดึเซอรโ์คเนยีม Z Plus ควร

ท ำแตน่อ้ยเพือ่ให้ปูนอดุฟนัสงูอยำ่งนอ้ย 3 มม. 

และตำขำ่ยลวดใหญ่กวำ่ 0.5 มม. ในกำร

ดดัแปลงสว่นทีเ่ป็นเซอรโ์คเนยีม ควรใชหั้วขดั

ผงเพชรละเอยีดขดัดว้ยควำมเรว็สงูผ่ำนน  ำ 

ไมค่วรดดัแปลงสว่นทีม่คีวำมโค้งนนู ทั งนี เพือ่ให้

ผิวของสว่นประกอบเทยีมเทำ่กับระดบัเหงอืก 

 

ขอ้หำ้ม 

ผู้มอีำกำรแพห้รอืไวตอ่สำรเคมทีีใ่ชผ้ลติ

สว่นประกอบเทยีม: ไททำเนยีมโลหะผสมไททำ

เนยีม (Ti-6Al-4V ELI.), PEEK, PMMA, 

เซอรโ์คเนยีม3Y-TZP, ทองอลัลอย (Ceramicor®, 

Pivozyl®) 

ห้ำมใชส้ำรละลำย AxIN® ในสว่นฟนักรำม : 

• ส ำหรบัฐำนชนดิ AxIN® BL ขนำดยำว 1.5มม. 

และเสน้ผ่ำศนูยก์ลำง 4 และ 5 มม. 

• ส ำหรบักำรปลกูถ่ำย TL ดว้ยสกรขูนำดคอ

ยำว 1.5มม. ส ำหรบัแพลตฟอรม์ N และ R 

 

ประวตัผิูป้ว่ย 

คนไขค้ วรยน ิ ยอมมำตรวจตด ิ ตำมผลและควร

มำพบแพทยเ ้ มอื ่ ประสท ิ ธภิ ำพ ของรำกฟนั

เทยีมเกิดกำรเปลีย่นแปลงโดยไมค่ำดคิดผู้ป่วย

ควรรกัษำและดแูลสขุภำพชอ่งปำกทีจ่ ำเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมปลอดภยัและควำมรบัผดิชอบ 

ผลติภัณฑน์ี ควรใชร้ว่มกับชิ นสว่นและอปุกรณ์

ของ Anthogyr เทำ่นั น กำรใชง ้ ำนและกำร

จดักำรผลติภัณฑอ ์ยำ่งถกู ตอ ้งเปน ็หนำ้ทรี ่ บั 

ผด ิชอบของ ผู้ใชง้ำนแตเ่พยีงผู้เดยีว ชิ นสว่นแต่

ละชิ นระบุขอ้มลูแคตตำลอ็กอำ้งองิและ 

หมำยเลขชดุสนิค้ำเอำไว ้ ผู้ใชง้ำนจะตอ้ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ชิ นสว่นที ่ ตดิตั งให้แก่

คนไขแ้ตล่ะคนนั นสำมำรถตรวจสอบกลบัได ้

สถำนพยำบำลทีฝั่งอปุกรณน์ี ให้คนไขจ้ะตอ้ง

จดักำรของเสยีจำก กระบวนกำรดงักลำ่ว (บรรจุ

ภัณฑ ์ ชิ นสว่นทีส่กัดออกมำ ฯลฯ) เชน่เดยีวกับ 

ของเสยีทำงกำรแพทย ์

ควำมรบัผิดชอบขอ้เรยีกรอ้งของ Anthogyr ใน

กรณขีองควำมลม้ เหลวในกำรรกัษำทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับกำรไมป่ฏิบัตติำมโปรโตคอลกำรศลัยกรรม 

Anthogyr ขอขอบคุณส ำหรบัควำมไวว้ำงใจของ

คุณและเรำพรอ้มให้ บรกิำรสอบถำมขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

2/2 

สว่นประกอบเทยีม Axiom® REG และ Axiom® PX 

ชนิด แรงบดิแนะน ำ 

สว่นประกอบเทยีมแบบเกลียว M1.6 25 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมแบบเกลียว M1.4 15 นิวตนั เซนตเิมตร 

สกรตูวัครอบ / สกรตูวัยดึสมำน/ ฝำ

ปดิส ำหรบัหลักยดึ MU/OPAC/
OPSC 

แรงดันจำกแรงมือใน

ระดับปำนกลำง (<10 
นิวตนัเซนตเิมตร) 

สว่นประกอบเทยีมอืน่  ๆ ขนัด้วยมือ 

สว่นประกอบเทยีม Anthofit® HE 

ชนิด แรงบดิแนะน ำ 

สว่นประกอบเทยีมถำวรแบบเกลียว 
M2 

35 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมถำวรแบบเกลียว 
M1.4 

15 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวใน 
PEEK 

15 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมอืน่  ๆ ขนัด้วยมือ 


