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Zdravotnický prostředek třídy IIb 

Toto upozornění se týká položek:  
 B-UL-21, B-UR-21, B-LL-16, B-LR-16, BH-UL-21, BH-UR-21, BH-LL-16, BH-LR-16, BH-UL-18-PED, BH-UR-18-PED, BH-UL-19-Y, BH-UR-19-Y 

Všechny tyto pokyny je nutné před klinickým použitím pečlivě přečíst. 

Všeobecné informace 

Skeletální kotvy Bollard je kotevní skeletální zařízení pro ortodontické a ortopedické použití. Dlahy jsou pevně fixovány 2 (v mandibule) 

nebo 3 (v maxile) šrouby. Nejčastěji se horní dlahy zavádějí na infrazygomatický hřeben maxilární opěrky monokortikálními šrouby o 

průměru 2,0-2,3 mm a délce 5 mm u šroubů pro dolní čelist a 7 mm u šroubů pro horní čelist. V dolní čelisti se dlahy nejčastěji umisťují 

mezi špičák a postranní řezák. U některých indikací je lze vložit i mezi první molár a druhý premolár. 

 

Informace o materiálu 

Všechny kotevní systémy Bollard jsou vyrobeny z čistého titanu. Materiálové složení odpovídá klasifikaci 1. stupně podle ASTM F67. Tento 

materiál je odolný proti korozi, netoxický v biologickém prostředí a produkuje zanedbatelné artefakty při rentgenovém, CT a MRI zobrazení. 

 

Indikace 

Distalizace, medializace a intruze zubů. Ortopedická intermaxilární trakce. 

Informace před použitím 

Zkontrolujte neporušenost obalu. V případě poškození zlikvidujte. Nepoužívejte produkt po době expirace. Po operaci a během 

ortodontické léčby je nutná pravidelná klinická kontrola. Šrouby osteosyntézy by neměly být zaváděny v blízkosti kořene zubu nebo 

v blízkosti prořezaného zubu. Ortodontická zátěž by měla začít během třetího týdne po operaci s počáteční silou nepřesahující 150 gramů. 

Zatížení lze postupně zvyšovat během prvních 4 měsíců, ale nikdy nepřekročí 250 gramů. Vždy je potřeba vyvarovat se kývavých sil. 

Chirurgický postup pro zavedení by neměl být kombinován s extrakcí zubu. 

 

Kontraindikace 

Zavedení Bollardových skeletální kotevních zařízení je kontraindikováno u pacientů s: 

Anamnézou  imunitního deficitu, léčbou steroidy, problémy se srážlivostí krve, nekontrolovaným endokrinologickým onemocněním, kostní 

patologií nebo s jiným systematickým onemocněním. Jakýmkoli akutním infekčním onemocněním, alergií na slitiny titanu, citlivostí na cizí 

tělesa, s nedostatečným prokrvením, špatnou kvalitou nebo kvantitou kostí. 

Potížemi s dodržováním klinických pokynů. 

Špatnou ústní hygienou. 

Infikovanou gingivou nebo sliznicí pokrývající alveolární proces. 

Závažným onemocněním parodontu. 

Absencí nebo nedostatečnou výškou připojené gingivy. 

 

Opatření před použitím 

Rozhodnout o použití kotevních zařízení Bollard může učinit pouze vyškolený a zkušený ortodontista. Chirurgické zavedení a vyjmutí mají 

provádět pouze vyškolení a zkušení stomatochirurgové. Podrobné informace naleznete v postupu krok za krokem. Výběr typu Bollardových 

skeletálních kotevních zařízení a vhodný operační postup souvisí s místem zavedení, typem zamýšlené ortodontické zátěže a věkem 

pacienta. V kombinaci s kotevním zařízením Bollard by se měly  používat pouze doporučené pomůcky (šrouby, gumičky, šroubovák…). 

Podmínky pro skladování by měly být vhodné pro lékařské produkty: čistý prostor, pokojová teplota, suché a chráněné před světlem. 

 

Délka léčby 

Skeletální kotevní dlaha Bollard by měla být odstraněna na konci ortodontické léčby. 

Možné negativní účinky 

Zlomení během operace nebo externího traumatu. Mobilita v důsledku kývavých sil, přetěžování, špatná kvalita a kvantita kostí, lokální 

infekce, onemocnění kostí. Alergické reakce. Lokální podráždění nebo citlivost okolních měkkých tkání. Pooperační edém, otok a citlivost. 

 

Prohlášení o shodě 

My Tita-Link tímto prohlašujeme, že kotevní zařízení Bollard splňují směrnici 93/42/CEE. Notifikovaný orgán SGS 1639 vydal certifikát o 

schválení systému zabezpečení jakosti. 
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