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Návod na použití extruzního očka a Caplin háčku se zlatým 

řetízkem 

Jedná se o příslušenství ortodontického zařízení pro léčení malokluze a dentofaciálních malformit u 

lidí. 

Pozlacený řetízek má mřížkovou bazi spojený s tažným řetízkem. 

Návod na sterilizaci 

Před použitím na pacientovi je nutné extruzní očko a Caplin háček v autoklávu, případně v roztoku na 

bázi Glutaraldehydu. 

Sterilizace v autoklávu 

 Umístit extruzní očko/Caplin háček do sterilizačního sáčku 

 Autoklávovat po dobu minimálně 10 minut při teplotě 132°C – 134°C 

 Minimální doba sušení 15 minut 

Sterilizace v dezinfekčním roztoku na bázi Glutaraldehydu 

 Umístit extruzní očko/Caplin háček do nádoby s roztokem na bázi Glutaraldehydu po dobu 10 

minut 

Návod na lepení 

Nalepit mřížkovou bazi na určené místo na povrchu zubu (použít k tomu určené ortodontické 

adhezívum) podle návodu na použití výrobce. Jakmile se docílí určité pevnosti mezi bazí, tažným 

řetízkem a korunkou zubu, připevněte elastický kroužek otvorem řetízku. Po ukončení léčby sejmout 

extruzní očko/Caplin háček kleštěmi na snímání zámků. 

Doprava a skladování 

Pozlacený tažný řetízek je třeba skladovat ve větrané místnosti s relativní vlhkostí nižší než 80 % a 

mimo korodující materiály. 

Upozornění 

1. Pouze pro jednorázové použití, nepoužívat opakovaně. 

2. Použít pouze kvalifikovaným ortodontickým klinickým odborníkem. 

3. Před prvním použitím je třeba upozornit pacienta na možné alergické reakce na materiál, 

z kterého je tažné zařízení vyrobeno. Při alergických reakcích je nutné vyhledat lékařskou 

pomoc. 

4. Lékař musí upozornit pacienta, aby se vyvaroval tvrdým a lepivým potravinám (např. 

kukuřice, jablko apod.). Lékař musí upozornit na nezbytnou orální hygienu. 

5. Nepoužívat při porušeném obalu. 

6. Po použití je třeba s pozlaceným zařízením nakládat jako s pevným zdravotnickým odpadem. 

7. Maximální vynaložená tažná ortodontická síla nesmí být vyšší než 2,5N. 

POZOR! Zařízení obsahuje nikl a chrom. 
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Kontraindikace 

Pacient s periodontálním onemocněním nesmí být přijat k ortodontické léčbě před vyléčením. 

Těhotné ženy a děti před výměnou dentice by neměly být léčeny ortodonticky. 

Závažný incident v souvislosti se zařízením způsobený pacientovi nebo uživateli je nutné hlásit 

výrobci a kompetentní autoritě členského státu, kde je pacient nebo uživatel usazen. 


