
Výrobce: CZ43378030
MEDIN, a.s.  |  Vlachovická 619  |  CZ 592 31 Nové Město na Moravě  |  Česká republika
tel.: 566 684 327  |  fax: 566 684 384  |  e-mail: prodej@medin.cz  |  www.medin.cz

Číslo a datum poslední revize: R01/2010-03-15 Manufacturer: CZ43378030
MEDIN, a.s.  |  Vlachovická 619  |  CZ 592 31 Nové Město na Moravě  |  Czech Republic
tel.: +420 566 684 336  |  fax: +420 566 684 385  |  e-mail: export@medin.cz

Number and date of last revision: R01/2010-03-15 Výrobca: CZ43378030
MEDIN, a.s.  |  Vlachovická 619  |  CZ 592 31 Nové Město na Moravě  |  Czech Republic
tel.: +420 566 684 332  |  fax: +420 566 684 385  |  e-mail: export@medin.cz

Číslo a dátum poslednej revízie: R01/2010-03-15

Návod na použití PL0167
ČTĚTE POZORNĚ!

Information on use PL0167
READ CAREFULLY!

Návod na použitie PL0167
ČÍTAJTE POZORNE!

Dlaha Dentální prefabrikovaná

VAROVÁNÍ
Omezení opakovaného zpracování
Dlaha je určena na jedno použití, před použitím se musí dezinfikovat, umýt  a sterilizovat.
Výrobce nedoporučuje opakované použití, které může způsobit ztrátu funkčnosti a také může 
být předmětem kontaminace nebo onemocnění.

Použití: ústní, čelistní a obličejová chirurgie.

Indikace: fixace úlomků zlomené čelisti

Kontraindikace: nejsou

Dlaha dentální prefabrikovaná se používá se k definitivní fixaci úlomků zlomené čelisti po před-
chozí repozici.
Ohyb dlahy musí přesně odpovídat ohybu zubního oblouku. Ohýbáme ji buď prsty, nebo úzkými 
kramponovými kleštěmi. Potřebnou délku odstřihneme štípacími kleštěmi.
Dlaha musí těsně naléhat na krčky zubů, k nimž je přivázaná. Má sahat pokud možno za druhý 
molár, anebo aspoň za první stoličku.
Konce dlahy obkružují poslední zub ze strany vestibulární, distální a linguální, nebo se vklíní do 
mezizubní prostory. Ostré okraje dlahy zaoblíme.
Dlahu připevníme k vestibulární straně zubního oblouku krátkými, asi 6 cm dlouhými orto-
dontickými drátky o průměru přibližně 0,4 mm nejsnáze tak, že se jeden konec drátu pomocí 
jehelce, nebo svorky z vestibula prostrčí pod dlahou na orální stranu, obkrouží z této strany zub 
a vrátí se do vestibula, a to nad dlahou.
Oba konce drátu se stočí otáčením a přebytek se odstřihne.
Aby nedošlo k poranění okolních měkkých tkání, přihne se konec vazby do mezizubních pro-
stor.
Vazby musí být na všech zubech, nejméně však na jedničkách, trojkách, pětkách, a šestkách.
Ligatury musí být vždy na krčcích zubu, aby nesklouzávaly.
Druhou dlahu připevníme na horní, obvykle neporušený zubní oblouk.
Ligaturami vedenými háčky dlahy se připoutá dolní zlomená čelist k čelisti horní.
Léčba trvá minimálně 4–6 týdnů, během léčby se pečlivě kontroluje upevnění ligatur. 
S použitou dlahou se musí zacházet jako s infekčním materiálem. Po umytí a dezinfekci se zlik-
viduje podle předpisů zdravotnického zařízení. Použitý nástroj  neobsahuje po dezinfekci žádné 
jedovaté ani nebezpečné látky a žádná další opatření již nejsou nutná.

Dental prefabricateD plate

WARNING
Restriction of repeated usage:
The plate is disposable, it has to be disinfected, washed and sterilized before application.
The manufacturer does not recommend repeated using that can cause functionality loss and it 
can also cause contamination or illness.

Application: mouth, jaw and face surgery

Indication: fixing of fragments of broken jaw

Contraindication: none

Dental prefabricated plate is used for definite fixing of fragments of broken jaw after previous 
re-positioning. The plate bending has to be exact according to the dental arch.  The plate is 
either bent by fingers or by narrow universal bending pliers. Necessary size is cut off by wire 
cutting forceps. The plate has to be very close to the teeth necks to which the plate is wired. 
The plate should reach behind the second molar if possible or behind first back tooth at least. 
If it is possible, the plate-ends should reach behind the second molar or behind the first molar 
at least.The plate-ends copy the last tooth from the side vestibular, distal and lingual, or are 
squeezed between the teeth. Make the sharp edges of the plate round. The plate is anchored to 
vestibular side of the dental arch by short about 6 cm long orthodontic wires of diameter about 
0.4 mm. The easiest way is that one end of the wire is put through under the plate to the oral 
size with the help of needle holder or a clamp; circles a tooth from this side and gets back to 
vestibule, above the plate. Both ends of the wire are rolled up and the surplus is cut off. So that 
the injury of ambient tissue would not happen, the end of the ligature is bent into the interden-
tal space. The ligatures have to be on all teeth, but at least on the teeth nr. 1; 3; 5 and 6.
The ligatures always have to be on the teeth necks, not to slip off.
The second plate is anchored to the upper, usually unbroken dental arch. Lower broken jaw is 
fasten to the upper jaw by hooks of the plate, led by ligatures. The treatment minimally takes 
4–6 weeks, the placing of the ligatures is properly checked during the treatment.
The used plate has to be treated like infectious material. It is destroyed after washing and dis-
infecting according to rules of medical organisation.
Used instrument does not contain any toxic or dangerous substance after disinfection and other 
proceedings are not necessary.

Dentálna prefabrikovaná Dlaha

VAROVANIE
Obmedzenie opakovaného spracovania:
Dlaha je určená na jedno použitie, pred použitím sa musí dezinfikovať, umyť a sterilizovať.
Výrobca neodporúča opakované použitie, ktoré môže spôsobiť stratu funkčnosti a tiež môže byť 
predmetom kontaminácie alebo ochorenia.

Použitie: ústna, čeľustná a tvárová chirurgia

Indikácie: fixácia úlomkov zlomenej čeľusti

Kontraindikácie: nie sú

Dlaha dentálna prefabrikovaná sa používa k definitívnej fixácií úlomkov zlomenej čeľusti po 
predchádzajúcej repozícii.
Ohyb dlahy musí presne zodpovedať ohybu zubného oblúka. Ohýbame ju buď prstami alebo 
úzkymi kramponovými kliešťami. Potrebnú dĺžku odstrihneme kliešťami. Dlaha musí tesne pri-
liehať na krčky zubov, ku ktorým je priviazaná. Má siahať pokiaľ je možné za druhý molár alebo 
aspoň za prvú stoličku. Koniec dlahy obkolesuje posledný zub zo strany vestibulárnej, distálnej 
a linguálnej alebo sa vkliňuje do medzizubných priestorov. Ostré okraje dlahy zaoblíme. Dlahu 
pripevníme k vestibulárnej strane zubného oblúka krátkymi, asi 6 cm dlhými ortodontickými 
drôtmi s priemerom približne 0,4 mm najjednoduchšie tak, že sa jeden koniec drôtu pomocou 
ihelca alebo svorky z vestibula prestrčí pod dlahu na orálnej strane, obkrúži z tejto strany zub 
a vráti sa do vestibulu, a to nad dlahou. Obidva konce drôtu sa stočia otáčaním a prebytok sa 
odstrihne. Aby nedošlo k poraneniam okolitých mäkkých tkanív, prehne sa koniec väzby do 
medzizubných priestorov. Väzby musia byť na všetkých zuboch, najmenej však na jedničkách, 
trojkách, päťkách a šestkách.
Ligatúry musia byť vždy na krčkoch zubov, aby sa nezošmikovali. Druhú dlahu pripevníme na 
horný, obvykle neporušený zubný oblúk. Ligatúrami vedenými háčikmi dlahy sa pripúta dolná 
zlomená čeľusť k hornej čeľusti.
Liečba trvá minimálne 4–6 týždňov, počas liečby sa starostlivo kontroluje upevnenie ligatúr.
S použitou dlahou sa musí zachádzať ako s infekčným materiálom. Po umytí a dezinfekcii sa 
zlikviduje podľa predpisov zdravotníckeho zariadenia. Použitý nástroj neobsahuje po dezinfek-
cii žiadne jedovaté ani nebezpečné látky a žiadne ďalšie opatrenia nie sú nutné.  




