
 
 

 

 

Kullanım Kılavuzu: TRI® Dental İmplant Sistemi 

 

Önemli: lütfen okuyun. 

 

1. Sorumluluk Reddi Beyanı 

Uygulayıcılar, TRI® ürünlerini kullanım talimatlara uygun olarak güvenli ve 

doğru bir şekilde kullanmak için dental implantoloji ve TRI® Dental İmplant 

Sisteminin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Cihazı, kullanım için bu 

talimatlara uygun olarak kullanmak ve cihazın bireysel hastanın durumuna 

uygun olup olmadığını belirlemek, uygulayıcının sorumluluğundadır. TRI® 

dental implantlar, sadece orijinal TRI® bileşenleri ve aletleri ile 

kullanılmalıdır. 

 

TRI Dental İmplantlar Int. AG, TRI® ürünlerinin kullanımı ile ilgili mesleki 

yargılama veya uygulamadaki herhangi bir hatadan dolayı veya bunlarla 

bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, cezai veya diğer zararlardan 

hiçbir şekilde açık veya zımni hiçbir sorumluluk kabul etmez ve yükümlülük 

kabul etmez. 

 

2. Ürün Tanımı  

TRI® Dental İmplant Sistemi, ilgili abutmentler (dayanaklar), iyileşme 

abutmentleri, kapak vidaları, cerrahi ve prostetik parça ve enstrümanlara 

sahip entegre bir endosseöz dental implant sistemidir. TRI® Dental İmplant 

Sisteminin tüm bileşenleri, titanyum derece 5 (Ti-6Al-4V ELI) malzemeden 

yapılmıştır ve implantlar, TRI® SBA (kumlanmış asitle aşındırılmış) kemik 

ankraj yüzeyi (TRI® Ürün Kataloğu'nda aksi belirtilmedikçe) içerir.  

 

3. Kullanım Amacı 

TRI® Dental İmplant Sistemi, tamamen ve kısmen dişsiz hastaların 

rehabilitasyonu için maksiller veya mandibular kemiğine yerleştirilmek üzere 

tasarlanmıştır. TRI® Dental İmplant Sistemi, bir ve iki aşamalı cerrahi 

prosedürlere izin verir. Tek aşamalı bir cerrahi prosedür uygulanırken iyi 

birincil stabilite sağlandığında uygun oklüzal yükleme ile implant hemen 

yüklenebilir.  

TRI Dental İmplant Sistemi 6.5 mm implantları, sadece gecikmeli yükleme için 

tasarlanmıştır. 

 

TRI® aletleri, implantların TRI Dental İmplant Sistemine göre planlanması ve 

yerleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kasetler, aletleri 

saklamak ve sterilize etmek için kullanılır. 

 

4. İndikasyonlar  

TRI® dental implantlar, üst ve alt çenede oral endosteal implantasyonun tedavisi 

için ve tamamen ve kısmen dişsiz hastaların fonksiyonel ve estetik ağız 

rehabilitasyonu için uygundur. TRI® dental implantlar, doğal dişlerin 

ekstraksiyonu veya kaybını takiben hemen veya erken implantasyon için de 

kullanılabilir. Kullanılan prostetik restorasyonlar, implantlarla ilgili 

komponentler (abutmentler) yoluyla bağlanan tekli kronlar, barlar, köprüler ve 

kısmi veya tam protezlerdir. 

 

TRI® Aletleri, TRI® Dental İmplant Sisteminin TRI® ürünlerinin yerleştirilmesine 

yönelik cerrahi ve protez prosedürlerinin planlanması, hazırlanması ve 

uygulanması için kullanılmaktadır. Yoğun kemik delici ve musluk, sadece yoğun 

kemik sınıfı 1 için endikedir. 

 

5. Kontrendikasyonlar 

Tamamlanmamış çene kemiği büyümesi, ilaç veya alkol kötüye kullanımı, 

kullanılan malzemelerin (titanyum derecesi 5 (Ti-6Al-4V ELI)) kimyasal 

maddelerine karşı alerjiler veya aşırı duyarlılık, normalde oral cerrahi için 

kontrendike olacak tüm koşullar, yeterli boyut, sayıdaki hasta durumları veya 

güvenli fonksiyonel yükün güvenli bir şekilde desteklenmesi için arzu edilen 

implant pozisyonları elde edilemez. 6 mm’lik implantlar, hemen yükleme için 

kontrendikedir. Küçük çaplı implantlar ve açılı abutmentler, posterior bölge için 

önerilmez. 
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6. Potansiyel Yan Etkiler 

 

Geçici semptomlar  

 

Ağrı, şişme, fonetik zorluklar, dişeti iltihabı. 

 

Daha kalıcı semptomlar 

 

Dental implant, kalıcı parestezi, disestezi, marjinal kemik kaybı, lokalize veya 

sistemik infeksiyonlar, oroantral veya oronasal fistül, komşu dişlerde bozulma, 

bitişik dişlere geri dönüşü olmayan hasar, çene, kemik veya protezde implant 

kırıkları, estetik problemler, sinir hasarı, eksfoliyasyon, hiperplazi ile bağlantılı 

kronik ağrı.  

 

 7. TRI® Dental İmplantlarla Çalışma Tekniği  

7.1. Genel Uyarı ve Dikkat 

Genel Uyarılar: 

• Ürünler, intraoral olarak kullanıldığında aspirasyona karşı emniyete 

alınmalıdır. Ürünlerin aspirasyonu, enfeksiyona veya plansız fiziksel 

yaralanmaya neden olabilir. 

• İmplant yatağı hazırlama ve implant yerleştirme sırasında mandibular 

sinir kanalına yakınlıktan kaçının. Sinir hasarı, anestezi, parestezi ve 

disestezi ile sonuçlanabilir. 

• Lütfen tüm cerrahi aletler ve TRI cerrahi Kit-Tepsisi, kullanımdan önce 

temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir. (bkz. Bölüm 

9. İşleme (temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon)). 

 

Dikkat: 

• İmplantın iç konfigürasyonunun, doğru şekilde hizalandığından emin 

olun. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 7.4'e bakınız. 

• MRI güvenlik bilgileri: Lütfen ürünün, MR ortamında güvenlik ve 

uyumluluk açısından değerlendirilmediğini unutmayın. Ürün, MR 

ortamında ısıtma veya göç için test edilmemiştir. 

7.2. Cerrahi Prosedürün Hazırlanması ve Planlanması              

Cerrahi prosedürün planlanması, diş implantolojisinde derin bilgi gerektirir. 

Lütfen implant planlaması için TRI® X-Ray şablonunu veya TRI + Digital 

Solutions ile uyumlu herhangi bir yazılım sistemini kullanın. 

 

Dikkat: İmplant pozisyonunuzu planlarken 1 mm pilot delgi uzunluğuna izin 

verin. 

 

Dikkat: Delme uzunluğun yanlış planlanması, hastanın alveolar sinirine zarar 

verebilir. Röntgen boyutlarını doğru okuduğunuzdan emin olun. 

 

7.3. Cerrahi Prosedür  

Delme prosedürüne başlamadan önce, TRI® cerrahi aletlerinin derinlik 

işaretlerinin doğru anlaşıldığından emin olun: 
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Figür 1: TRI®-Vent, TRI®-Narrow ve TRI®-Octa  

için kullanılan TRI® cerrahi aletlerinin  

derinlik işaretleri (örneğin 11.5mm implant). 

Figür 2: TRI®-Narrow için kullanılan  

TRI® cerrahi aletlerinin derinlik  

işaretleri (örneğin 11.5 mm implant) 

 

Aşağıdaki Tablo 1 ve Şekil 3'te açıklanan delme sırasını ve dakika başına 

maksimum devir sayısını (RPM) kesinlikle izleyin: 

 
Tablo 1: Maksimum RPM 

Kalem No  Boyut/Tanım Mak. 
RPM 

Kalem No  Boyut/Tanım Mak. 
RPM 

LD-1.6 
RB-2.3SK 
TPD 2.3 S 
TPD 2.3 L 
TND-3.3L 
TAP3.3 
SBD-3.7 S 
SBD-3.7 L 
DBD-3.7 L 

Lindemann delgi  
Round bur  
Ø 2.3 mm  
Ø 2.3 mm 
Ø 2.4/2.8 mm 
Ø 3.3 mm 
Ø 2.7/3.1 mm 
Ø 2.7/3.1 mm 
Ø 2.9/3.6 mm 

800 
800 
800 
800 
800 
15 
800 
800 
800 

TAP3.7 
SBD-4.1 S 
TVSBD-4.1 L 
DBD-4.1 L 
TAP4.1 
SBD-4.7 S 
SBD-4.7 L 
DBD-4.7 L 
TAP4.7 

Ø 3.75 mm 
Ø 3.0/3.4 mm  
Ø 3.0/3.4 mm  
Ø 3.2/3.9 mm  
Ø 4.1 mm 
Ø 3.6/4.0 mm  
Ø 3.6/4.0 mm  
Ø 3.8/4.5 mm 
Ø 4.7 mm 

15 
600 
600 
600 
15 
600 
600 
600 
15 

 

Dikkat: Aşırı delme derinliği, hastanın alveolar sinirinde kalıcı hasara neden 

olabilir. Tüm cerrahi işlem sırasında derinlik işaretlerinin açıkça 

görüldüğünden emin olun veya TRI® Drill Stop Sistemini kullanın. Maksimum 

30 kez kullanımdan sonra matkapları değiştirin. 

 
Figür 3: TRI

® 
için delme dizisi 

 

 

7.4. İmplant Yerleştirme 

Steril olmayan ambalaj dışına dokunmadan implantı ambalajından çıkarın ve 

doğrudan implanta dokunmayın. 

 

İmplantı, ya TRI® implant sürücüsü, cerrahi el parçası ya da tork mandalı ile 

yerleştirin. 

 

 

 
IFU TDIS/EN/5/23.01.2018 

 



 
 

 

 

 
 

Figür 4: TRI® Pod implant ambalajının taşınması. 

 

TV50-17 veya TV50-30 abutment kullanıldığında, altıgen yassı tarafı düz olarak 

hizalayın. 

 

Dikkat: Asla 40 Ncm'lik bir insersiyon torkunu aşmayın. Bir implantın aşırı 

sıkılması, implantın hasar görmesine, kırılmasına veya kemik bölgesinin 

nekrozuna yol açabilir. 

 

7.5. Yumuşak Doku Yönetimi 

Dikkat: Cerrahi kapak vidaları ve iyileşme bileşenleri tekrar kullanılmamalıdır. 

 

TRI® Dental İmplant Sisteminin iyileşme bileşenleri, tek aşamalı veya iki 

aşamalı bir ameliyat sağlar. 

İki aşamalı cerrahi için, implant yerleştirildikten sonra cerrahi kapak vidasını 

implante takın. Cerrahi kapak vidasını 15 Ncm'lik bir torkla sıkın. 

 

TRI® Dental İmplant Sistemi, yumuşak doku yönetimi için çeşitli iyileşme 

bileşenleri içerir. Bu bileşenleri hastanın anatomisine ve seçtiğiniz tedavi 

yaklaşımınıza göre kullanın. Tek aşamalı cerrahi prosedürler için, iyileşme 

manşonunu implant yerleştirildikten hemen sonra monte edin. Tüm iyileşme 

manşonlarını 15 Ncm'lik bir torkla sıkın. 

Dikkat: 15 Ncm'lik bir insersiyon torkunu asla aşmayın. Bir iyileşme 

bileziğinin aşırı sıkılması implant kaybına neden olabilir. 

 

7.6. İmpresyon (Ölçü) Alma  

TRI® Dental İmplant Sistemi, hem açık tepsi hem de kapalı tepsi impresyon  

tekniği sağlar. Mevcut bileşenlerin ayrıntılı değerlendirmesi için lütfen TRI 

Ürün Kataloğu'na bakınız. 

 

Dikkat: TRI®-Octa ITC impresyon abutmentlerinin (TO10-35-ITC ve TO10-

50-ITC) işaretlerinin, hem hasta hem de model durumlarda, bukkal olarak 

hizalandığından emin olun. 

 

7.7. Prostetik Prosedürler  

TRI® Dental İmplant Sistemi, aşağıdaki prostetik opsiyonlara izin verir:  

 
Tablo 2: Prostetik opsiyonlar 

 

Restorasyon Tipi TRI® ürün serisi Dikkat ve Notlar  

Geçici restorasyon 10-seri Dikkat: İmplantın iyileşme 

aşamasında korunabilmesi için geçici 

kuronun tıkanıklığı ortadan 

kaldırılmalıdır. 

Titanyum abutmentler ile 

nihai siman-tutmalı 

restorasyon. 

10-serisi düz abutment  

20 serisi açılı abutment  

Dikkat: Vida gevşemesini veya 

yetersiz abutment konumlanmasını 

önlemek için 30 Ncm'lik doğru tork 

kullanın. 

Dikkat: Abutmenti yerleştirirken 

fazla çimentodan kaçınmaya çalışın. 

Altın veya platinyum 

abutment ile vida tutmalı 

restorasyon. 

30-serisi altın abutment 

35-serisi platin NEM 

abutmentleri 

- 

Vida tutmalı çok üniteli 

restorasyon 

40-serisi düz ve açılı 

(Hepsi bir arada TRI®) 

Dikkat: İmplantın düz tarafını, 17 ° 

ve 30 ° açılı abutmentler için (diğer 

tüm abutmentlerin aksine) mesiral 

olarak yerleştirin. 

Dikkat: 40 serisi abutmentlerin 

üstündeki restorasyonlar için 20 

Ncm kullanın. 
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LocatorTM ile çıkarılabilir 

restorasyon 
LocatorTM - 

Top halindeki abutmentler 

ile çıkarılabilir restorasyon 

60-serisi - 

Titanyum bazlı CADCAM 

abutmentleri. 

70-serisi Not: CADCAM sistemleriyle uyumluluk için 

digital@tri-implants.com adresinden TRI + 

dosyaları isteyin. 

 

 

TRI Dental İmplant Sisteminin çeşitli bileşenleri için aşağıdaki torklar 

kullanılmalıdır. 

 

 
Figür 5: TRI® Dental İmplant Sistemi için Torklar 

 

 

Dikkat: Osseointegrasyon için gerekli olan iyileşme süresi (ve implantın tam 

yüklenmesi) çok özeldir ve tedaviye bağımlıdır.  İmplantın ne zaman 

yüklenebileceğine karar vermek cerrahın sorumluluğundadır. TRI® dental 

implantlar, uygulama kapsamında, tek-diş boşluklarında ve bir dişsiz veya 

kısmen dişsiz çenede derhal ve erken restorasyon için uygundur. İyi birincil 

stabilite ve uygun bir okluzal yük zorunludur. 

 

 

7.8. Hasta Kaydı  

TRI Dental Implants Int. AG tarafından bildirimler veya hatırlatmalar  yapılması 

durumunda uygun izlenebilirlik sağlamak için hasta etiketlerini kayıtlarınızda 

saklayın.  

 

8. Uyumluluk Bilgisi 

TRI® Dental İmplant Sistemi, TRI®-Narrow, TRI®-Vent ve TRI®-Octa implant 

ürün çizgisini içerir. Her çizginin kendi bileşenleri ve abutmentleri vardır. TRI®-

Vent implantlar için, yalnızca TN-XXX (Renk kodu mavi) kalem numaralı 

bileşenleri ve abutmentleri kullanın, TRI®-Vent için TV-XXX (renk kodu yeşil) 

ve TRI®-Octa için TO-XXX (renk kodu pembe).  

 

 
Figür 6: Uyumluluk Bilgisi 
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9. İşleme (temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon) 

İmplantlar ve Abutmentler 

 

TRI® dental implantlar, steril durumda ve sadece tek kullanımlık olarak 

sağlanır. Temizlenmemeli veya sterilize edilmemelidir. 

 

Dental laboratuarında işleme tabi tutulan abutmentler, steril olmayan bir 

şekilde teslim edilir. Kullanıcı tarafından uygun şekilde dezenfekte edilmeli ve 

sterilize edilmelidir. Lütfen steril olmayan abutmentleri aşağıdaki 

doğrulanmış tam döngü parametrelerini ve kuruma zamanı kullanarak 

sterilize edin: 

 

Sterilizatör Türü: Gravite 

Minimum Sıcaklık: 121°C 

Tam Çevrim Süresi: 30 dakika 

Minimum Kuruma Süresi: 30 dakika 

 

Cerrahi prosedür sırasında eklenen iyileşme manşonları, steril durumda 

teslim edilir. Ürün etiketindeki steril sembolü, bir ürünün steril olup 

olmadığını gösterir. 

 

Dikkat:  

• Ambalajı fiziksel hasar açısından görsel olarak kontrol edin.  

• İmplantlar tekrar sterilize edilmemelidir. 

 

Aletler:  

Tüm aletler her uygulamadan önce temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve 

sterilize edilmelidir. Bu, steril olmayan cihazların teslim edilmesinden sonra 

ilk kullanım için de gereklidir (koruyucu ambalajın çıkarılmasından sonra 

temizleme ve dezenfeksiyon, ambalajlamadan sonra sterilizasyon). Etkili bir 

temizleme ve dezenfeksiyon, aletlerin etkili bir şekilde sterilizasyonu için 

vazgeçilmez bir gerekliliktir. 

 

 

Aletlerin sterilitesinden siz sorumlusunuz. Bu nedenle, yalnızca yeterli cihaz ve 

ürünün temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon için onaylanmış prosedürler 

kullanıldığından, kullanılan cihazların (WD, sterilizatör) düzenli olarak bakım 

ve kontrol edilmesini sağlayın. Yanı sıra her bir döngü için geçerli 

parametrelerin uygulanmasını sağlayın.  

 

Kontamine aletlerin ayrı toplayarak uygulama sırasında komple sterilizasyon 

tablasının daha fazla kirlenmesini önlemek için lütfen dikkatli olun. 

(sterilizasyon tepsisine geri serilmeden). Kirlenmiş cihazları önceden 

temizleyin, ardından sterilizasyon tepsisine geri koyun ve tam donanımlı 

sterilizasyon tepsisini temizleyin, dezenfekte edin ve sterilize edin. 

 

Ayrıca, ülkeniz için geçerli yasal hükümlere ve doktorun muayenehanesinin 

veya hastanenin hijyenik talimatlarına dikkat ediniz. Bu özellikle, prionların 

inaktivasyonu ile ilgili farklı kurallar için geçerlidir (ABD için geçerli değildir). 

 

Dikkat: Bazı aletlerde ilave veya sapma prosedürü gereklidir (bkz. “Tablo 4: 

Özel hususlar”). 

 

9.1. Temizleme ve Dezenfeksiyon  

Mümkünse, cihazların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için otomatik bir 

prosedür (WD (Yıkayıcı-Dezenfektan)) kullanılmalıdır. Manuel prosedür 

- Ultrasonik banyo uygulaması durumunda bile - sadece otomatik bir prosedür 

mevcut değilse kullanılmalıdır; Bu durumda, manüel prosedürün önemli ölçüde 

daha düşük verim ve tekrarlanabilirliği dikkate alınmalıdır. 

 

Her iki durumda da ön arıtma adımı gerçekleştirilmelidir. 

 

Ön arıtma 

Lütfen uygulamadan hemen sonra aletlerin kaba kirlerini temizleyiniz (en fazla 

2 saat içerisinde). 
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Prosedür: 

1. Tepsinin aletlerini çıkarın ve aletleri ve tepsiyi mümkün olduğunca 

demonte edin (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

2. Aletleri ve tepsiyi akan suyun altında en az 1 dakika boyunca durulayın 

(sıcaklık <35°C/95°F). Ön durulama sırasında hareketli parçaları en az üç 

kez çalkalayın. Mümkünse (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini bir şırınga ile en az üç kez durulayın (belirli bir 

hacim ve diğer yardımlar için bkz. Bölüm Tablo4: Özel hususlar” bakın). 

 

3. Sökülmüş aletleri ve tepsiyi ön temizlik solüsyonuna (1 ultrasonik banyo, 

ultrason aktif değil) batırın, böylece aletler ve tepsi yeterince kaplanır. 

Aletler arasında hiçbir temas olmadığına dikkat edin. Yumuşak bir fırçayla 

dikkatli bir şekilde fırçalayarak temizlik yapın (ıslatma işleminin 

başlangıcında, ek yardımlar bölümüne bakın (bkz. “Tablo 4: Özel 

hususlar”) Ön temizlik sırasında hareketli parçaları en az üç kez çalkalayın. 

Mümkünse (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini bir şırınga ile en az üç kez durulayın (spesifik 

hacim ve ilave yardımlar (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

4. Verilen ıslatma süresi için ultrasonu etkinleştirin (ancak 5 dakikadan az 

olmamak kaydıyla). 

 

5. Daha sonra, ön temizleme solüsyonunun aletlerini ve tepsisini çıkarın ve 

suyla en az üç kez yoğun bir şekilde (en az 1 dakika) durulayın. Durulama 

sırasında hareketli parçaları en az üç kez çalkalayın.  

      Varsa (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini bir şırınga ile en az üç kez durulayın (spesifik 

hacim ve ilave yardımlar (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

Temizlik deterjanı seçiminde aşağıdaki noktalara dikkat ediniz1: 

- metalik veya plastik malzemeden yapılmış aletlerin temizliği için temel 

uygunluk 

- ultrasonik banyo uygulaması durumunda: ultrasonik temizleme için 

temizleme deterjanı uygunluğu (köpük oluşumu yok) 

- Temizlik deterjanı aletlerle uyumluluk (bkz. bölüm „malzeme direnci„) 

 

Deterjan üreticisinin konsantrasyon, sıcaklık ve ıslatma süresinin yanı sıra 

durulama sonrası talimatlarına dikkat edin. Lütfen sadece yeni hazırlanmış 

solüsyonların yanı sıra sadece steril veya düşük kirli su (azami 10 mikrop/ml) 

ve ayrıca düşük endotoksin ile kirlenmiş su (maks. 0.25 endotoksin 

üniteleri/ml), örneğin saflaştırılmış/yüksek derecede arıtılmış su kullanın. 

Yumuşak, temiz ve tüysüz bir bez ve/veya kurutma için filtrelenmiş hava. 

 

Otomatik temizleme/dezenfeksiyon (WD (Yıkayıcı-Dezenfektan)) WD'nin 

seçimi sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

- WD'nin temelde onaylanmış verimliliği (örneğin, EN ISO 15883 veya DGHM 

veya FDA onayı / izni / tesciline göre CE işareti) 

- Termal dezenfeksiyon için onaylanmış bir program imkanı 

(A0 değeri ≥ 3000 veya - eski cihazlar durumunda - 90°C/194°F’de en az 5 

dk.; kimyasal dezenfeksiyon durumunda aletlerde dezenfektan kalıntıları 

tehlikesi)  

 

 
1 Bunun için bir temizleme ve dezenfeksiyon deterjanının uygulanması durumunda (örn. Personelin güvenliği 

nedeniyle), bunun aldehit içermemesi (aksi takdirde kan safsızlıklarının giderilmesi), temel olarak onaylanmış bir 

verimliliğe sahip olması gerektiğini göz önünde bulundurun (örneğin VAH / DGHM veya FDA / EPA onayı / 

tasfiyesi / tescili veya CE işareti), metalik veya plastik malzemeden yapılmış aletlerin dezenfeksiyonu için uygun 

olmalı ve aletlerle uyumlu olmalıdır (bkz. Bölüm „malzeme direnci„). Lütfen ön arıtma aşamasında kullanılan bir 

dezenfektanın sadece personelin güvenliğine hizmet ettiğini, ancak temizlikten sonra yapılması gereken 

dezenfeksiyon adımının yerini alamayacağını dikkate alınız. 
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- Programda aletlerin temel uygunluğu ve programda yeterli durulama 

adımları 

- sadece steril veya az kirlenmiş suyla (maks. 10 mikrop/ml, maksimum 

0.25 endotoksin birimi/ml), örneğin saflaştırılmış/yüksek derecede 

arıtılmış su ile durulama 

- Sadece filtrelenmiş havanın (yağsız, mikroorganizma ve parçacıklarla 

düşük kirlenme) kurutulması için kullanılması 

- WD'nin düzenli bakım ve kontrol / kalibrasyonu 

 

Temizlik deterjanı seçiminde aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

 

- Metalik veya plastik malzemeden yapılmış aletlerin temizliği için temel 

uygunluk 

- Kullanılmış bir deterjanla uyumlu, uygun bir dezenfektanın onaylanmış 

verimlilikte (örneğin VAH/DGHM veya FDA/EPA onayı/tasfiyesi / tescili 

veya CE işareti) kullanılması halinde ek uygulama - termal 

dezenfeksiyonun uygulanmaması durumunda 

- Kullanılan deterjanların cihazlarla uyumluluğu (bkz. bölüm malzeme 

direnci „) 

 

Deterjan üreticilerinin konsantrasyon, sıcaklık ve ıslatma süresinin yanı sıra 

durulama sonrası talimatlarına dikkat ediniz. 

 

Prosedür: 

1. Aletleri mümkün olduğunca sökün ve tepsinin büyük tutucularını 

çıkarın (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”). 

2. Kalan enstrümanlarla donatılmış kapalı tepsiyi (“Tablo 4: Spesifik 

hususlar”) ve WD içindeki sökülmüş aletler/tutucular (küçük bir parça 

sepet kullanılarak) aktarın (cihazların temas etmemesine dikkat ediniz). 

3. Programı başlatın. 

4. Programın bitiminden sonra WD'nin alet ve tepsisini çıkarın. 

5. Aletleri çıkarıldıktan hemen sonra kontrol edin ve paketleyin (bkz. 

Bölümler “kontrol” “bakım” ve “ambalaj” gerekiyorsa, temiz bir yerde ek 

kurutmadan sonra). 

 

Manuel temizlik ve dezenfeksiyon 

 

Temizlik ve dezenfeksiyon deterjanlarının seçiminde aşağıdaki noktalara 

dikkat edin: 

- Metalik veya plastik malzemeden yapılmış aletlerin temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu için temel uygunluk 

- ultrasonik banyo uygulaması durumunda: ultrasonik temizleme için 

temizleme deterjanı uygunluğu (köpük oluşumu yok) 

- Kullanılan temizlik deterjanı ile uyumlu bir onaylı verim ile (örneğin 

VAH/DGHM veya FDA/EPA onayı/tasfiyesi/tescil veya CE işareti) bir 

dezenfektanın uygulanması 

- kullanılan deterjanların aletlerle uyumluluğu (bkz. bölüm “malzeme 

direnci”) 

 

Kombine temizlik/dezenfeksiyon deterjanları kullanılmamalıdır. 

Sadece aşırı derecede düşük kirlenme durumunda (görünür kirlilik yok) 

kombine temizlik/dezenfeksiyon kullanılabilir. 

 

Deterjan üreticilerinin konsantrasyon, sıcaklık ve ıslatma süresinin yanı 

sıra durulama sonrası talimatlarına dikkat ediniz. 

 

Lütfen sadece yeni hazırlanmış solüsyonların yanı sıra sadece steril veya 

düşük kirli su (azami 10 mikrop/ml) ve ayrıca düşük endotoksin ile 

kirlenmiş su (maks. 0.25 endotoksin üniteleri/ml), örneğin 

saflaştırılmış/yüksek derecede arıtılmış su kullanın. Yumuşak, temiz ve 

tüysüz bir bez ve/veya kurutma için filtrelenmiş hava. 

 

Prosedür: Temizlik 

1. Aletleri ve tepsiyi, mümkün olduğunca sökün (bkz. “Tablo 4: Özel 

hususlar”). 
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2. Sökülmüş aletleri ve tepsiyi temizleme solüsyonuna (ultrasonik banyo, 

ultrason aktif değil) batırın, böylece aletler yeterince kaplanmalıdır. 

Aletler arasında hiçbir temas olmadığına dikkat edin. Yumuşak bir fırça ile 

dikkatli bir şekilde fırçalayarak temizlik yapın. Temizlik sırasında 

hareketli parçaları en az üç kez çalkalayın. Varsa (bkz. “Tablo 4: Özel 

hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini tek kullanımlık bir şırınga ile en az beş kez 

durulayın (spesifik hacim ve ek yardımlar “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

3. Verilen ıslatma süresi için ultrasonu etkinleştirin (ancak 5 dakikadan az 

olmamak kaydıyla). 

 

4. Ardından temizleme solüsyonunun alet ve tepsisini çıkarın ve suyla en az 

üç kez yoğun bir şekilde (en az 1 dakika) durulayın. Durulama sırasında 

hareketli parçaları en az üç kez çalkalayın. Varsa (bkz. “Tablo 4: Özel 

hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini tek kullanımlık bir şırınga ile en az beş kez 

durulayın (spesifik hacim ve ek yardımlar “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

5. Aletleri kontrol ediniz (bölümlere bakınız “kontrol” ve “bakım”). 

 

Dezenfekte etme 

 

6. Sökülmüş aletleri, dezenfektan solüsyonunda verilen ıslatma süresi 

boyunca ıslatın, böylece aletler yeterince kaplanır. Aletler arasında hiçbir 

temas olmadığına dikkat edin. Dezenfeksiyon sırasında hareketli parçaları 

en az üç kez çalkalayın. Varsa (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”): 

Aletlerin tüm lümenlerini, tek kullanımlık bir şırınganın uygulanmasıyla 

en az beş kez ve en az beş kez yıkayın (spesifik hacim ve ek yardımlar 

“Tablo 4: Özel hususlar”). 

7. Ardından, dezenfektan solüsyonunun alet ve tepsisini çıkarın ve en az beş 

kez suyla (en az 1 dakika) durulayın. Durulama sırasında hareketli 

parçaları en az üç kez çalkalayın. Varsa (bkz. “Tablo 4: Özel hususlar”):  

Aletlerin tüm lümenlerini başlangıçta ve batırma süresinin sonunda tek 

kullanımlık bir şırınga ile en az beş kez durulayın (spesifik hacim ve ek 

yardımlar “Tablo 4: Özel hususlar”). 

 

8. Aletleri ve tepsiyi, çıkarıldıktan hemen sonra kurutun ve paketleyin (bkz. 

Bölümler “kontrol” “bakım„ ve “ambalaj gerekiyorsa, temiz bir yerde ek 

kurutmadan sonra). 

 

9.2. Kontrol 

Korozyon, hasarlı yüzeyler ve kirlilikler üzerinde sırasıyla temizleme veya 

temizleme/dezenfeksiyondan sonra tüm aletleri kontrol edin. Hasarlı cihazları 

daha fazla kullanmayın (tekrar kullanım döngü sayısının sınırlandırılması için 

bkz. Bölüm “tekrar kullanılabilirlik”). Kirli aletler tekrar temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir. 

 

9.3. Montaj / bakım 

Demonte edilmiş cihazları tekrar monte edin. Tutucular tepsiye geri gönderilir.  

 

Alet yağları uygulanmamalıdır (İstisna Tork Anahtarı: Maksimum sterilizasyon 

sıcaklığı göz önünde bulundurularak buhar sterilizasyonuna ve onaylanmış 

biyouyumlulukla birlikte sadece cihaz yağları (başka katkı maddeleri 

içermeyen beyaz yağ) kullanın ve Şekil 7'de gösterildiği gibi sadece küçük bir 

miktar uygulayın. 
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9.4. Paketme 

Lütfen temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş aletleri tepsiye yerleştirin ve 

aşağıdaki gereksinimleri (malzeme/süreç) karşılayan tek kullanımlık 

sterilizasyon ambalajlarına (tekli veya çift ambalajlı) yerleştirin: 

- EN ISO / ANSI AAMI ISO 11607 (ABD için: FDA izni) 

- Buhar sterilizasyonu için uygun (en az 138°C'ye kadar sıcaklık dayanımı, 

yeterli buhar geçirgenliği) 

- Sterilizasyon ambalajlarının yanı sıra aletlerin mekanik hasara karşı 

yeterli korunması 

 

Donatılmış tepsi başına maksimum 0,43 kg ağırlık aşılmamalıdır. 

 

9.5. Sterilizasyon 

Lütfen sterilizasyon için sadece listelenen sterilizasyon prosedürlerini 

kullanın; diğer sterilizasyon prosedürleri uygulanmamalıdır. 

 

Buhar sterilizasyonu 

- parçalanmış vakum/dinamik hava temizleme prosedürü2 veya gravite 

yer değiştirme prosedürü3 (yeterli ürün kurutması4 ile) 

- EN 13060/EN 285 veya ANSI AAMI ST79'a göre buhar sterilizatörü 

(ABD için: FDA izni) 

- EN ISO 17665'e göre onaylandı (geçerli IQ/OQ (devreye alma) ve ürüne 

özel performans yeterliliği (PQ)) 

- Maksimum sterilizasyon sıcaklığı 134°C (273°F; artı EN ISO 17665'e 

göre tolerans) 

- sterilizasyon süresi (sterilizasyon sıcaklığında maruz kalma süresi): 

 
2 en az üç vakum 
3 Fraksiyone vakum prosedürünün mevcudiyetinde daha az etkili yerçekimi yer değiştirme prosedürü 

kullanılmamalıdır. 
4 Etkin bir şekilde gerekli olan kuruma süresi, doğrudan kullanıcının sorumluluğunda olan parametrelere (yük 

konfigürasyonu ve yoğunluğu, sterilizatör koşulları, ...) bağlıdır ve bu, kullanıcı tarafından belirlenir. Bununla 

birlikte, 20 dakikadan az kurutma süreleri uygulanmamalıdır. 

 

Tablo 3: Sterilizasyon prosedürleri 

 

Bölge  Parçalanmış vakum/dinamik hava 

temizleme 

Gravite yer 

değiştirme 

ABD 132°C (270°F)’de en az 4 dakika, kuruma 

süresi en az 20 dakikadır.4 

Önerilmez 

Avrupa/diğer 

ülkeler 

132°C (270°F)/134°C (273°F)'de en az 5 

dakika5 

Önerilmez 

 

Flaş / acil kullanım sterilizasyon prosedürü kullanılmamalıdır. 

Kuru sterilizasyon, radyasyon sterilizasyonu, formaldehit ve etilen oksit 

sterilizasyonunun yanı sıra plazma sterilizasyonunu kullanmayın. 

 

9.6. Saklama 

Sterilizasyon ambalajındaki aletleri kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. 

 

9.7. Malzeme direnci  

Lütfen listelenen maddelerin temizlik veya dezenfeksiyon deterjanının 

bileşenleri olmadığından emin olun: 

- organik, mineral ve oksitleyici asitler (minimum kabul edilen pH değeri 

5.5) 

- lyes (maksimum kabul edilen pH değeri 8.5, nötr / enzimatik temizleyici 

önerilir) 

- organik çözücüler (örneğin: aseton, eter, alkol, benzin) 

- oksitleyici maddeler (örneğin: peroksit) 

- halojenler (klor, iyot, brom) 

- aromatik, halojene hidrokarbonlar 

 

Ayrıca, deterjanların seçiminde, korozyon önleyicileri, nötralize edici maddeler 

ve / veya durulama yardımcılarının, aletler üzerinde potansiyel olarak kritik 

kalıntılara neden olabileceğini dikkate alınız. 

Asit nötralize edici ajanlar veya durulama yardımcıları uygulanmamalıdır. 

 
5 sırasıyla 18 dakika (prionların inaktivasyonu, ABD için uygun değildir) 
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Lütfen metal fırça veya çelik yün kullanarak herhangi bir alet ve sterilizasyon 

tepsisini temizlemeyin. 

 

Lütfen herhangi bir alet ve sterilizasyon tepsisini 138°C'den (280°F) daha 

yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. 

 

9.8. Tekrar Kullanılabilirlik 

Aletler, tekrar kullanılabilir - yeterli bakımda ve hasarsız ve temiz ise - 30 kez 

kullanılabilir (veya “Tablo 4: Özel hususlar” da belirtildiği gibi). Kullanıcı, her 

bir kullanımın yanı sıra hasarlı ve kirli aletlerin kullanımından sorumludur 

(göz ardı edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Tablo 4: Spesifik Açılar  
Kalem No Kalem 

spesifikasyonu  

Durulama 

hacmi  

Fırça  Aşağıdaki durumlarda spesifik/ilave prosedür Paketleme  Sterilizasyon  Maksimum  

kabul edilen döngü 

sayısı 

KRINKO/RKI/BfArM 

kılavuzuna göre 

önerilen 

sınıflandırma 

(sadece kullanım 

amacına göre 

Almanya) 

Ön arıtma Manüel 

temizleme/dezenfeksiyon  

Otomatik 

temizleme/dezenfeksiyon 

Montaj/Bakım 

TW Tork anahtarı  10 ml (tek 

kullanımlık 

şırınga) 

İnterdental 

fırça konik 

(3-6,5 mm), 

diş fırçası 

sökülmüş (bkz. Şekil 

7) / tepsinin dışında, 

içte ve dışta 

fırçalama, tamamen 

durulama 

Sökülmüş/ tepsinin 

dışında, içte ve dışta 

fırçalama, tamamen 

durulama 

Sökülmüş/ tepsinin dışında/ 

küçük bir sepet içinde 

Montaj ve 

yağlama (bkz 

figür 7) 

Monteli/tepside Monteli/tepside Cihaz, aşınma, 

hasar veya 

paslanma belirtisi 

göstermediği 

sürece sınırsız 

maksimum çevrim 

sayısı (göz ardı 

edilmesi 

durumunda 

sorumluluk kabul 

edilmez). 

Kritik B 

TW- Adaptör Tork Anahtar 

Adaptörü 

5 ml 

(kanüllü tek 

kullanımlık 

şırınga) 

İnterdental 

fırça konik 

(3-6,5 mm), 

diş fırçası 

tepsinin dışında, içte 

ve dışta fırçalama, 

tamamen durulama 

tepsinin dışında, içte ve 

dışta fırçalama, tamamen 

durulama 

tepsinin dışında/ küçük bir 

sepet içinde 

yağlama kabul 

edilmedi 

Tepside Tepside Cihaz, aşınma, 

hasar veya 

paslanma belirtisi 

göstermediği 

sürece sınırsız 

maksimum çevrim 

sayısı (göz ardı 

edilmesi 

durumunda 

sorumluluk kabul 

edilmez). 

Kritik B 

TDS6 

TDS8 

TDS10 

TDS11 

TDS13 

Delgi stopları  5 ml 

(kanüllü tek 

kullanımlık 

şırınga) 

İnterdental 

fırça konik 

(3-6,5 mm), 

diş fırçası 

tepsinin dışında, içte 

ve dışta fırçalama, 

tamamen durulama 

tepsinin dışında, içte ve 

dışta fırçalama, tamamen 

durulama 

tepsinin dışında/ küçük bir 

sepet içinde 

yağlama kabul 

edilmedi 

Tepside Tepside Cihaz, aşınma, 

hasar veya 

paslanma belirtisi 

göstermediği 

sürece sınırsız 

maksimum çevrim 

sayısı (göz ardı 

edilmesi 

durumunda 

sorumluluk kabul 

edilmez). 

Kritik B 

TPD-2.3S 

TPD-2.3L  

TND-3.3L  

TAP3.3 

SBD-3.7S  

SBD-3.7L  

DBD-3.7L  

TAP3.7 

SBD-4.1S  

SBD-4.1L  

DBD-4.1L  

TAP4.1 

SBD-4.7S  

SBD-4.7L  

DBD-4.7L 

 TAP4.7 

Delgiler  - diş fırçası tepsinin dışında, 

fırçalama, kalan 

kemik malzemesini 

kontrol edin (ve 

gerekirse ön 

temizlemenin 

tekrarını yapın) 

tepsinin dışında, 

fırçalama,  

Tepside  yağlama kabul 

edilmedi 

Tepside Tepside 30 Kritik B 
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PP-L 

VD-S  

VD-L  

ND-S  

ND-L  

OD-S  

OD-L  

PD-S  

PD-L  

TRT 

TORT 

LD-1.6 

RB-2.3 

Diğer aletler  - Dil fırçası  tepsinin dışında, 

fırçalama, 

tepsinin dışında, 

fırçalama, 

Tepside  yağlama kabul 

edilmedi 

Tepside Tepside Cihaz, aşınma, hasar 

veya paslanma 

belirtisi 

göstermediği sürece 

sınırsız maksimum 

çevrim sayısı (göz 

ardı edilmesi 

durumunda 

sorumluluk kabul 

edilmez). 

Kritik B 

TSK-Tepsi TRI-Cerrahi 

Kit – Tepsi  

- standart 

fırça,  

diş fırçası 

Tüm aletlerin 

çıkarılması/büyük 

tutucuların 

çıkarılması (Tork 

Anahtarı, TW - 

Adaptör ve Delgi 

Durdurucular için) / 

kutusundan  

çıkarılması, 

içte ve dışta fırçalama 

Tüm aletlerin 

çıkarılması/büyük 

tutucuların çıkarılması 

(Tork Anahtarı, TW - 

Adaptör ve Delgi 

Durdurucular için) / 

kutusundan  çıkarılması, 

içte ve dışta fırçalama 

büyük tutucular ve ilgili 

aletler olmadan (Tork 

Anahtarı, TW - Adaptör ve 

Matkap Durdurma) / diğer 

tüm aletlerle donatılmış / 

kapalı kutu içerisinde) 

büyük tutucular 

tepsiye geri 

gönderildi / 

yağlama kabul 

edilmedi 

Tam donanımlı, 

iç kutu 

Tam donanımlı, 

iç kutu 

Cihaz, aşınma, hasar 

veya paslanma 

belirtisi 

göstermediği sürece 

sınırsız maksimum 

çevrim sayısı (göz 

ardı edilmesi 

durumunda 

sorumluluk kabul 

edilmez). 

Uygulanmaz  
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Figür 7: Demonte Tork Anahtarı ve yağlama noktaları 

 

 

10. Paketli Ürünlerin Saklanması 

Önerilen Depolama Koşulları: 

 

• Depolama sıcaklığı: 10 - 30°C 

 

Işığa doğrudan maruz kalmaktan kaçının. Malzeme, orijinal ambalajında, 

doğrudan ısıdan uzak, temiz ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Solventler veya 

Kimyasallarla aynı odada saklamayın. 

 

11. Doğrulama  

© TRI® Dental İmplantlar Int. AG, 2017. Tüm hakları saklıdır. TRI® ve/veya 

burada belirtilen TRI®'den diğer ticari markalar ve logolar, İsviçre’de bulunan  

TRI® Dental Implants Int. AG şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari 

markalarıdır.  

 

12. Kullanılabilirlik 

TRI® Dental İmplant Sisteminin belirli ürünleri tüm ülkelerde mevcut değildir. 

 

13. Kısaltma ve sembol açıklaması 

 

Kullanım kılavuzuna başvurunuz 

 
Üretici  

 
Kullanım kılavuzuna bkz. 

 
Yeniden kullanmayınız  

 
Son kullanım tarihi  

 

 
Parti kodu  

 Katalog numarası  

 
Radyasyon kullanılarak sterilize edilmiştir  

 

Sıcaklık sınırlaması  

 

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun 

 

CE işareti taşıyan TRI® Dental Implant ürünleri 93/42 

EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinin şartlarını 

karşılamaktadır. 

 

1023, üreticilerin yetkili kurumunu belirler 

 

Dikkat: ABD federal yasası, bu cihazı bir diş hekimi 

tarafından ya da bir diş hekimi adına satışına sınırlama 

getirir.  

 

Üretici  

 
 

TRI Dental Implants Int. AG  

Bösch 80A 

CH-6331 Hünenberg 

Ücretsiz hat: 00800 3313 3313,  

www.tri-implants.com 

 

Sandro Venanzoni tarafından dijital olarak imzalanmıştır  

Tarih: 07.02.2018 

 

İthalatçı Firma TBU DENTAL SAĞLIK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

Şehremini Mah. Ahmet Vefik Paşa Cd. Çağlayan Apt. No:3 

D: 2 Fındıkzade-Fatih/İSTANBUL 
 

 IFU TDIS/EN/5/23.01.2018 

http://www.tri-implants.com/

