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ขอ้บง่ใช ้

สวน่ประกอบเทย ี มส ำ เรจ็ รป ู นอี  อกแบบมำเพอ่ื 

ใชก ้ บ ั ฟน ั ปลอมตด ิ แนน ่ ชนดริองรบัดว้ยรำก

เทยีม 

สว่นประกอบเทยีมใชใ้นกำรเตรยีมรปูเหงอืก

ระหวำ่งรอแผลหำย 

สกรแูละกระดมุครอบชว่ยปกปอ้งสว่นลอ็คของรำก

เทยีม ระหวำ่งทีร่ำก เทยีมประสำนกบักระดกู 

สว่นประกอบเทยีมอ่ืน  ๆ ออกแบบให้ติดตั งลงไปบน

รำกเทยีม Anthogyr โดยตรงหรอืโดยอ้อม เพือ่ให้

สำมำรถรองรบัวสัดบุรูณะฟนัแบบชัว่ครำว หรอื

ถำวร เชน่ ครอบฟนั สะพำนฟนั และฟนัเทยีมชนดิ

ลกูผสมได ้ สว่นประกอบเทยีมส ำหรบักลุม่

ผลติภณัฑ ์Axiom® 2.8 ใชร้องรบัครอบฟนั ชนดิซ่ี

เดยีวเทำ่นั น 

 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

ผู้ติดตั งชิ นสว่นเหลำ่นี ควรเปน็แพทยท์ีผ่่ำน

กำรฝึกฝนเฉพำะทำงดำ้นทนัตกรรมรำก

เทยีมมำเปน็อยำ่งดเีทำ่นั น 

ค ำแนะน ำต่อไปนย้ ี  ังไม่เพยีงพอส ำหรบักำร

ด ำเนนิงำนทป่ ี รำศจำกควำมเสีย่งจำกระบบรำก

เทยีม Anthogyr คณุต้องปฏบิติัตำมค ำแนะน ำใน

คูมื่อกำรผ่ำตัดส ำหรบักำรฝังรำกเทยีม’ เอกสำร

เหลำ่นี สำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ี ่ifu.anthogyr.com 

หรอืขอกบั Anthogyr ไดต้ำมทีอ่ยูข่ำ้งบนนี  

ยดึสว่นประกอบเทยีมให้แนน่เพือ่ปอ้งกนักำร

หำยใจหรอืกำรกลนืสว่นประกอบเทยีมระหวำ่งกำร

ใชง้ำนภำยในชอ่งปำก 

หำกไมป ่ฏบ ิตั ติ ำมขนั  ตอนทกี ่ำ หนดไวใ ้นเอก

สำรแนะน ำ ค ำ ใชง ้ำนเหลำ่นี  อำจสง่ผลขอ้ใดขอ้

หนึง่ดงัต่อไปนี : 

- รำกเทยีม สว่นประกอบเทยีม หรอืชิ นสว่นอ่ืนๆ 

เสยีหำย 

- สว่นประกอบเทยีมหรอืชิ นสว่นอ่ืน  ๆหลวม 

- กำรบรูณะฟนัในขั นตอนสดุทำ้ยไม่ไดผ้ล หรอื

ครอบฟนั สะพำนฟนั อุปกรณช์นดิลกูผสม หรอื

สว่นประกอบเทยีมอ่ืน  ๆ ทีติ่ดตั งในขั นตอนสดุทำ้ย 

ของกำรรกัษำไม่สำมำรถใชง้ำนได ้

- กำรบดเคี ยวของคนไขไ้ม่ด ี

- รำ่งกำยต่อต้ำนรำกเทยีม 

- รำกเทยีมหลวม 

ไม่ควรติดวสัดบุรูณะฟนัชัว่ครำวไวใ้นต ำแหนง่บด

เคี ยว 

ห้ำมน ำสว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวออกดว้ยกำร

หมุน ทั งนี  เพือ่ปอ้งกนัไม่ให้รำกเทยีมเคลือ่นทีห่รอื

ชิ นสว่นอ่ืน  ๆหลวม 

ในกำรใชง้ำนปนูอุดฟนัชัว่ครำว ปนูอุดฟนั หรอื

วสัดอ่ืุน  ๆ ทีใ่ชย้ดึติดสว่น ประกอบเทยีมหรอื

ชิ นสว่นอ่ืน  ๆควรปฏบิติัตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ 

 

ค ำอธบิำย - ควำมเขำ้กนัได ้

สว่นประกอบเทยีมส ำเรจ็รปูนี ใชก้บัวสัดรุำกเทยีม 

Anthogyr Axiom® REG; Axiom® PX; Axiom® 

2.8; Anthofit® HE เทำ่นั น ควรใช ้ชิ นสว่น Antho-

gyr ของแทร้ว่มกบัรำกเทยีม Anthogyr เทำ่นั น: 

กำรไม่ปฏบิติัตำมค ำแนะน ำนี อำจท ำให้เกดิกำร

บำดเจ็บ ควำมเสยีหำย และรำกเทยีมไม่สำมำรถใช้

งำนได ้รวมถงึอำจท ำให้ชิ นสว่นหรอือุปกรณ ์เสรมิ

เสยีหำย สว่นประกอบเทยีมส ำหรบัรำกเทยีม An-

thogyr แต่ละ ระบบจะไม่สำมำรถใชง้ำนรว่มกนัได ้

ยกเวน้คูช่ิ นสว่นต่อไปนี : Axiom® REG/Axiom® 

PX เรำมีชิ นสว่นหลำกหลำยชนดิทีเ่หมำะกบักำร

ใชง้ำนทำง คลนิกิของคณุ: ดเูอกสำรสรปุขอ้มูล

สว่นประกอบเทยีมหรอืคูมื่อใชง้ำนของ ระบบรำก

เทยีม 

 

กำรฆำ่เชื อ 

สว่นประกอบเทยีมทีฆ่ำ่เชื อมำแลว้จะระบตัุวอักษร: 

. หำกพบ วำ่บรรจุภณัฑถ์กูเปดิหรอื

เสยีหำย หรอืหมดอำย ุ ห้ำมใชช้ิ นสว่นเหลำ่นี เดด็ 

ขำด ผลติภณัฑเ์หลำ่นี ควรเกบ็ในทีแ่ห้ง เยน็ และ

สะอำด ตัวบง่ชี สถำนะกำร ฆำ่เชื อจะเปลีย่นเปน็สี

แดงในระหวำ่งกระบวนกำรฆำ่เชื อ Anthogyr ซ่ึง

จะไม่รบัประกนัสนิคำ้วำ่ปลอดเชื อ ไม่ควรสบัสนกบั

รหัสสขีองรำกเทยีมหรอืเสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงฐำน

สว่นประกอบเทยีม สำมำรถฆำ่เชื อสว่นประกอบ

เทยีมซ  ำอีกครั งในไททำเนยีม โลหะผสมไททำ 

เนยีม หรอื PEEK ในเครือ่งอบไอน  ำรอ้นทีอุ่ณหภมิู 

135°C (275°F) ที ่2.13บำรเ์ปน็ เวลำอยำ่งนอ้ย 20 

นำท ี

ระบชุิ นสว่นอวยัวะเทยีมไม่ปลอดเชื อทีจั่ดสง่ให้ได้

ดว้ยโลโก ้ โดยชิ นสว่นดงักลำ่วต้องน ำไปท ำ

ควำมสะอำด ขจัดสิง่ปนเปือ้น และฆำ่เชื อตำมคูมื่อ

กำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เชื อทีมี่ให้ในเวบ็ไซต์ 

ifu.anthogyr.com หรอืเพยีงขอจำกเวบ็ไซต์ 

Anthogyr ทีร่ะบไุวด้ำ้นบน 

งำน กำรฆำ่เชื อสว่นประกอบเทยีมทีร่ะบตัุวอักษร  

ดว้ยเครือ่งอบไอ น  ำ รอ้น (ทีอุ่ณหภมิู 135°C 

(275°F) ที ่2.13 ขดีเปน็เวลำอยำ่งนอ้ย 20) จะต้อง

น ำสว่น ประกอบเทย ี มออกมำจำกบรรจภ ุ ณ ั ฑแ ้

ละใสใ ้ นถง ุ บรรจท ุ เ้ ้ หมำะสมกอ่ นน ำ เขำ้

เครือ่งอบ 

Anthogyr แนะน ำให้ใชเ้ครือ่งอบไอน  ำรอ้นชนดิ B  

ชิ นสว่นขำเทยีมทีท่ ำดว้ยเซอรโ์คเนยีต้องไม่ผ่ำน

กำรฆำ่เชื อในหม้อนึง่ควำมดนั ชิ นสว่นเหลำ่นี ต้อง

ผ่ำนกำรฆำ่เชื อดว้ยควำมรอ้นทีอุ่ณหภมิู 160 องศำ

เซลเซียส (320 องศำฟำเรนไฮต์) เปน็เวลำ 4 

ชัว่โมง 

 

โปรโตคอล 

ขนำดและชนดิของสว่นประกอบเทยีม: โปรดดทูี่

ฉลำก อุปกรณส์ ำหรบัใชค้รั งเดยีว: อยำ่น ำมำใช้

ใหม่หรอืฆำ่เชื อ ซ  ำ ควำมเสีย่งของกำรปนเปือ้น

และควำมเสีย่งของกำรเสือ่ม สภำพของพื นผิวกำร

ท ำงำน  
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เนือ่งจำกกอ่นทีจ่ะขนัยดึหรอือัดสว่นประกอบเทยีม 

ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่บรเิวณทีติ่ดตั งสว่นประกอบ

เทยีมไม่มีของเหลวหรอืสสำรใดๆ ทีอ่ำจท ำให้

สว่นประกอบเทยีมติดยดึกบัรำกเทยีมไดไ้ม่ด ี

หำกเปน็ไปได ้ ควรยดึสว่นประกอบเทยีมดว้ยสกรู

ของสว่นประกอบเทยีมเองเทำ่นั น 

สว่นประกอบเทยีมชนดิขนัสกรจูะต้องขนัดว้ย

แรงบดิแนะน ำในตำรำงดำ้นลำ่งโดยใชอุ้ปกรณ์

ไดนำโมมิเตอร ์INCCD หรอื Torq Control®  

กำรใชแ้รงบดินอ้ยกวำ่ทีแ่นะน ำอำจท ำให้

สว่นประกอบเทยีมหลวม ซ่ึงอำจ สง่ผลให้

สว่นประกอบเทยีมและ/หรอืรำกเทยีมเสือ่มสภำพ

ได ้ กำรใชแ้รง บดิมำกกวำ่ 35 นวิตันเซนติเมตร

อำจท ำให้รำกเทยีมเคลือ่นทีห่รอืใชง้ำน ไม่ได ้

และ/หรอืสว่นประกอบเทยีมและ/หรอืรำกเทยีมและ/

หรอือุปกรณเ์สรมิสือ่มสภำพ 

กลุม่ผลติภณัฑส์ว่นประกอบเทยีมถำวรชนดิอัด

ของ Axiom® 2.8 ควรติด ต้ง ั เฉพำะหลงัจำกทเ่ ้

ซลลก์ระดกูเจรญิเขำ้สผู่  ิวของรำกเทยีมแลว้โดย

ใช ้อุปกรณ ์SafeLock® และหัวอุปกรณท์ีเ่หมำะสม 

แรงทีแ่นะน ำ: 5 

ไม่ควรดงึสว่นประกอบเทยีมชนดิติดถำวรออก:

สว่นลอ็คกบัรำกฟนัอำจเสยีหำย 

สว่นประกอบเทยีมใน PEEK ในกลุม่ Axiom® 2.8 

ควรติดตั งดว้ยมือ โดย ใชป้ระแจ OPCF100 หรอื 

OPOP028 ห้ำมอัดดว้ยอุปกรณ ์ SafeLock® 

เดด็ขำด สว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวควรมีระบบ

รองรบัฟนัซ่ีใกลเ้คยีงดว้ย ห้ำมใชป้นูบนสว่นรำก

ฟนัตรวจสอบใหแ ้นใ ้จวำ่รำกเทย ีมแนน ่หนำเพย ี

งพอกอ่ นทจ่ี ะใสส ่ว ่นประกอบ เทยีมต่ำง ๆ 

 

 

 

กำรดดัแปลงสว่นประกอบเทยีมส ำเรจ็รปู: 

กรณทีจี่ ำเปน็ต้องดดัแปลงให้เหมำะกบัสรรีะของ

คนไขห้รอืสถำนกำรณท์ำงคลนิกิเทำ่นั น 

กำรดดัแปลงสว่นประกอบเทยีมอำจท ำให้ควำม

แขง็แรงเชงิกลของสว่น ประกอบเทยีมลดลงและสง่ผล

ให้รำกฟนัใชง้ำนไม่ได ้นอกจำกนี  ยงัอำจสง่ ผลให้ไม่

สำมำรถใสอุ่ปกรณท์ ำรอยพมิพป์ำกไดอี้กดว้ย 

กำรดดัแปลงหลกัยดึเซอรโ์คเนยีม Z Plus ควรท ำ

แต่นอ้ยเพือ่ให้ปนูอุดฟนัสงูอยำ่งนอ้ย 3 มม. และตำ

ขำ่ยลวดใหญก่วำ่ 0.5 มม. ในกำรดดัแปลงสว่นที่

เปน็เซอรโ์คเนยีม ควรใชหั้วขดัผงเพชรละเอียดขดั

ดว้ยควำมเรว็สงูผ่ำนน  ำ 

ไม่ควรดดัแปลงสว่นทีมี่ควำมโคง้นนู ทั งนี เพือ่ให้

ผิวของสว่นประกอบเทยีมเทำ่กบัระดบัเหงอืก 

 

ขอ้หำ้ม 

ผู้มีอำกำรแพห้รอืไวต่อสำรเคมีทีใ่ชผ้ลติ

สว่นประกอบเทยีม: ไททำเนยีมโลหะผสมไททำ

เนยีม (Ti-6Al-4V ELI.), PEEK, PMMA, 

เซอรโ์คเนยีม3Y-TZP, ทองอัลลอย (Ceramicor®, 

Pivozyl®) 

ห้ำมใชส้ำรละลำย AxIN® ในสว่นฟนักรำม : 

• ส ำหรบัฐำนชนดิ AxIN® BL ขนำดยำว 1.5มม. 

และเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 4 และ 5 มม. 

• ส ำหรบักำรปลกูถำ่ย TL ดว้ยสกรขูนำดคอยำว 

1.5มม. ส ำหรบัแพลตฟอรม์ N และ R 

 

ประวตัผิูป้ว่ย 

คนไขค ้วรยน ิยอมมำตรวจตด ิตำมผลและควรมำ

พบแพทยเ ้มอ่ื ประสท ิธภ ิำพ ของรำกฟนัเทยีมเกดิ

กำรเปลีย่นแปลงโดยไม่คำดคดิผู้ปว่ยควรรกัษำ

และดแูลสขุภำพชอ่งปำกทีจ่ ำเปน็ 

 

ควำมปลอดภยัและควำมรบัผดิชอบ 

ผลติภณัฑน์ี ควรใชร้ว่มกบัชิ นสว่นและอุปกรณ์

ของ Anthogyr เทำ่นั น กำรใชง ้ำนและกำรจัดกำร

ผลติภณัฑอ์ ยำ่งถก ูตอ้ งเปน ็หนำ้ทรี ่บ ัผด ิชอบ

ของ ผู้ใชง้ำนแต่เพยีงผู้เดยีว ชิ นสว่นแต่ละชิ นระบุ

ขอ้มูลแคตตำลอ็กอ้ำงอิงและ หมำยเลขชดุสนิคำ้

เอำไว ้ ผู้ใชง้ำนจะต้องตรวจสอบให้แนใ่จวำ่

ชิ นสว่นที ่ ติดตั งให้แกค่นไขแ้ต่ละคนนั นสำมำรถ

ตรวจสอบกลบัได ้

สถำนพยำบำลทีฝั่งอุปกรณน์ี ให้คนไขจ้ะต้อง

จัดกำรของเสยีจำก กระบวนกำรดงักลำ่ว (บรรจุ

ภณัฑ ์ ชิ นสว่นทีส่กดัออกมำ ฯลฯ) เชน่เดยีวกบั 

ของเสยีทำงกำรแพทย ์

ควำมรบัผิดชอบขอ้เรยีกรอ้งของ Anthogyr ใน

กรณขีองควำมลม้ เหลวในกำรรกัษำทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรไม่ปฏบิติัตำมโปรโตคอลกำรศัลยกรรม 

Anthogyr ขอขอบคณุส ำหรบัควำมไวว้ำงใจของ

คณุและเรำพรอ้มให้ บรกิำรสอบถำมขอ้มูลเพิม่เติม 
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ส่วนประกอบเทียม Axiom® REG และ Axiom® PX 

ชนิด แรงบิดแนะน 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) 

สว่นประกอบเทยีมอืน่ๆ ขนัด้วยมือ 

ส่วนประกอบเทียม Anthofit® HE 

ชนิด แรงบิดแนะน ำ 

สว่นประกอบเทยีมถำวรแบบเกลียว 

M2 
35 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมถำวรแบบเกลียว 

M1.4 
15 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมชัว่ครำวใน 

PEEK 
15 นิวตนั เซนตเิมตร 

สว่นประกอบเทยีมอืน่ๆ ขนัด้วยมือ 


