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������� ��� ��������������� ��� �� ��ψ� ��� �� ������� ��� ��������� 
����� ���� ������������ �� ������� ���������.

• � ��� ��� �� ����� �����ω����� ��� � ���������� ����� �������.
• �  ������� ������ �� ��������������� ������������ ��� ������� 

������� ����ω����.
• ���� ���  �������� ��� �������� �������������� ����� 

��������ω���� ������ ����������� �� �� �� ��ψ��� �� ��� 
���������� ���� ��� �����.

• � ������, ���� �� �����, �� ��������� ������ ��� ������������ 
����������� ���� ω�� �� ���� ��������� ������ ��� ��������� 
�� �����������.

• �  � ���  ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ���������.

������� �� ������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� �� ������� 

                  .
� ������� �� ������ ��� ��������ω���� ����� ����������� ���� �� 
����� �� �������� �������� �����������.

�  ������� ������ �� ��������� �� �� ���� ���� ������ ����� 
��������� ���� �� ������ ���� � ��� �� ����� ��������� �������� 
�������� ���� �� ����� (����� ������� 1).

�  ������� ��� ����� ���������������� ω�� ���� ��� ���� ��� 
�������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ���������� 
���� �� ���ω ��� ���� �� ������� (����� ������ 2). �� ���� ������ �� 
��������� ��� �� ����� ��� ��������� ��������.
� ������������ �� �ω��� ��� ������� ��� ��� ����������� ����� 
������ �� ���������� � ��������� �������� �ω� � ���� � � �ω� 
��������ω� ��� �����.
�� ���� ������ Safescraper® ������ �� �������� ����� ��� 3 �.��. �����, 

� ������ ��� ��� ������ ���������� ������� ����� ��� �������������� 
��������

• Перед использованием убедитесь в целостности упаковки. 
• Данный инструмент может применяться только 

квалифицированным медицинским персоналом. 
• Любые манипуляции с инструментом допускаются только в 

стерильных перчатках. Необходимо проявлять 
осторожность, чтобы не допустить пореза перчаток 
острыми кромками лезвия. 

• После использования утилизировать в контейнер для 
медицинских отходов с соблюдением местных правил и 
норм. 

• META не несет ответственности за последствия 
неправильного обращения с инструментом. 

�������� �������� � � ����, ��� �������  ��� �����         . 
� ���� ��� ������� ��� �� ����������  �����������, ������ � ����� ��  
���� ���� ������� ����  ������������. 

� ������ ��� ��������� � ���� ��� � ����� �����  ������� , �����  
��������� � ��������� ������ �� � ��������� � ������� ����� � 
�����  ������������� �������� ��� ���� ���� �� ���� � ������������� 
(�� . ���. 1). 

� ���� ������� ������� ����� ������������ �����  ������������ �� 
����� ������� ���� � ����������� ����������� ����� �������� ���� 
� ������������  ��� ��� ������� ���� � ��������  �����������. (�� . ���. 
1). � ���� ������� ������� ����� ���� � � �� �� ����������� �����  
����� �� ���� ������� ���� ��� �����  � �� �������  � �������. 

�������� ���� ������� ������� ���� � ��������, � �� �� �������� 
��������� ������ ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ��������� . 
� ���� ��  ����� ���� ��������� Safescraper® �� �� ��� �� 3 �� ³ 

���  �� ����� ������ Safescraper® ������ �� �������� ����� ��� 2,5 
�.��.

��� �� ��������� �� ���� ��� ��� ����, ���������� �� ���� ���� 
������ ��������� ���� �� ���ω, ������ �����ω� �� ������ 
�������������� ��� ������� �� ������ ���������� �. (����� 
������ 3-4)

��� �� ���������� � ���������� �������� ��ψ�� � ���� �������� �� 
Safescraper®, ���������������� �� ������ ���� ������ ��� ���� 
��������� �����ω� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� �������������� 
�������. (����� ������ 5)

��� �� ����� ��� ���� ���� �ω� � ���� � � �ω� ��������ω� �����, 
�������� �� ��������������� ����������� ���� ������� ������� � 
����������. (����� ������ 6)

Συμβουλές:
�� ������ω�� ����� ��������� ����� ������������ ��� �ω��� ��� 
������� ��� ��� ����������� ����� ��� ������.
�� ��� ������������� ����� �����ω�� �� �������� �� � ����� � ���� 
��� ������ � ����� �������� �� ��������������� �� �������.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά.
Δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να την καθαρίσετε ή/και να 
την αποστειρώσετε εκ νέου μετά τη χρήση.

Προειδοποιήσεις:
�  ���������� ������ �� ��������� ��� ������������� ��� �������� 
��� �� ������� ��������.
�  ���������� ������ �� ���������� ��� �� ���������� ����� ��� ��� 
���� ��� ������ω� �������� ��� �������� � ��� ����������� �� ��� 
����������� �������� �����������.

������� �����; ��������� Safescraper®curve �� �� ��� �� 2,5 �� ³. 

� �� ����� ����� ��� �� ��������� ������� ��� ��������� �  
�����������  ����, ��� ��� � ������� ���� � ��������� ��������� �� 
������� ������� (�� . ���. 3-4). 

� ��� �� ���  ������� ��� ��������� ������ ������� ����� ��� 
������������� Safescraper®, ��������� � ������� ��������� � ��������� 
����� ���� �, ����� ���� ������ ��� ���� � ����������  �����������, 
��� ������� � ������� (�� . ���. 5).

� �� �������� ��������� ��� ������ ������� ����� � ������� ��������� 
� �� �� ��������������� �� �� � � � ����� � ��� ��� ��� (�� . ���. 6).

Рекомендации:
���� ������� ��� ��� �� ������������ ����� �, ���������� ��� ����� ���� 
������ ���� � ���� ��� �� � �� �����.
���� �����  �������  �������� ����� �� ������� ����� ���, ��������, 
������ ���������� � ������� ��� ��� ������ � ��� ���.

• Устройство предназначено для одноразового использования.
Ни при каких обстоятельствах не допускаются чистка и 
повторная стерилизация устройства после использования.
• Внимание: использование одного инструмента для 
проведения процедур с несколькими разными пациентами 
может привести к ухудшению его рабочих характеристик и 
функциональных возможностей, а также к перекрестному 
загрязнению

Предупреждения:
��� ���� � ��� , ����� �� ������� � ��������� �����, ������ ��� ������.
������ ���� �� ������� ��� ��������� � � � ���  ����������� ����� ��� 
���� �������� ��� ����� � ����� �����, ������ � � ���� �� �� �� �����  
��������� � �� ��������� �����.



Ure�aj koji se upotrebljava za uzimanje i prikupljanje autologne kosti 
za regenerativne  primjene u oralnoj kirurgiji

- Uređaj smije upotrebljavati isključivo kompetentno 
medicinsko osoblje.

- Tijekom rukovanja uređajem uvijek upotrebljavajte sterilne 
rukavice pazeći da ih ne zarežete zaoštrenim krajem 
oštrice.

-  Nakon uporabe odložite u odgovarajuće spremnike za 
sanitarni otpad sukladno važećim propisima.

1 Otvorite pakiranje na strani ozna�enoj simbolom “            “
Postavite instrument na sterilnu površinu te njime uvijek rukujte 
u maksimalno sterilnim uvjetima.

2. Ure�aj treba držati tako da prozirni spremnik uvijek bude 
okrenut prema kosti te tako da jam�i precizne pokrete tijekom 
uporabe (v. sliku 1).

3. Prikupljanje kosti obavlja se guranjem kraja ure�aja prema 
površini kosti uz istodobno povla�enje unatrag samog ure�aja (v. 
sliku 2).
Kost se može prikupiti i dijagonalnim te bo�nim pokretima.
Promjenom nagiba instrumenta i pritiska mogu�e je posti�i 
željenu konzistenciju lamela ili krhotina kosti.
Spremnik ravnog Safescrapera može prikupiti do 3 cm3 kosti, dok 
spremnik zakrivljenog Safescrapera može prikupiti do 2,5 cm3.

4 Da biste preuzeli prikupljenu kost, držite prozirni spremnik 
okrenut prema dolje, pritisnite bravicu u stranu i okrenite 
spremnik u smjeru kazaljke na satu (v. slike 3-4).
Za nastavljanje postupka prikupljanja kosti ili prije odlaganja 
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UPUTE ZA UPORABUHR

NAVODILA ZA UPORABOSL

Safescrapera vratite spremnik na mjesto pritiskaju�i bravicu u 
stranu kako biste zaklju�ali spremnik (v. sliku 5).
Za prebacivanje lamela ili krhotina kosti može se uporabiti 
bilo kakva hvataljka ili žli�ica (v. sliku 6).

Savjeti:
U slu�aju loše kvalitete reza promijenite nagib instrumenta i 
pritisak na kost.
Ne do�e li do poboljšanja, mogu�e je da je oštrica istrošena/tupa 
pa je tada potrebno zamijeniti ure�aj.

Uređaj je za jednokratnu uporabu.
Apsolutno ga je nemoguće očistiti i/ili resterilizirati nakon 
uporabe.
Pažnja: u slučaju ponovne uporabe na drugom pacijentu 
postoji opasnost od unakrsne kontaminacije te gubitka 
radnih i funkcionalnih svojstava.

Upozorenja:
Kirurg mora utvrditi je li pacijent pogodan za postupak 
presa�ivanja kosti.
Kirurg mora poduzeti sve potrebne mjere opreza za izbjegavanje 
rizika od infekcija i komplikacija povezanih s postupkom 
presa�ivanja kosti.

Pripomo�ek za odvzem avtologne kostnine ob uporabi
regenerativnih metod v oralni kirurgiji

– Pred uporabo se prepričajte, da embalaža ni poškodovana.
– Pripomoček lahko uporablja izključno usposobljeno 

zdravstveno osebje.
– Ob uporabi pripomočka obvezno nosite sterilne rokavice in 

bodite pozorni, da jih ne poškodujete z rezilom 
pripomočka.

– Po uporabi zavrzite v posebne vsebnike za medicinske 
odpadke v skladu z veljavnimi predpisi.

– Podjetje META ne prevzema nobene odgovornosti v 
primeru nepravilne uporabe izdelka.

1. Odprite embalažo na strani z oznako »              «.
Pripomo�ek postavite na sterilno površino in z njim vedno ravnajte v 
pogojih najve�je možne sterilnosti.

2. Med uporabo mora biti pripomo�ek postavljen tako, da je prozorni 
vsebnik vedno obrnjen proti kosti in da lahko s pripomo�kom 
natan�no upravljate (glejte sliko št. 1).

3. Kostnino odvzamete tako, da konec pripomo�ka potisnete proti 
površini kosti, hkrati pa pripomo�ek povle�ete nazaj (glejte sliko št. 2).
Odvzem kostnine lahko izvedete tudi s poševnim ali stranskim gibom.
Koli�ina pridobljenih lamel ali drobcev kostnine je odvisna od kota 
nagnjenosti pripomo�ka in sile pritiska ob površino kosti.
V ravni vsebnik Safescraper lahko shranite do 3 cm3 kostnine, v 
ukrivljeni vsebnik Safescraper pa do 2,5 cm3 kostnine.

4. Odvzeto koli�ino kostnine pridobite tako, da držite prozorni vsebnik 
obrnjen navzdol, s strani pritisnete na gumb za blokiranje in 
premaknete vsebnik v smeri urinega kazalca (glejte sliki št. 3 in 4).
�e želite postopek odvzema kostnine ponoviti ali �e želite izdelek 
Safescraper zavre�i, vsebnik znova postavite v za�etni položaj, tako da s 
strani pritisnete na gumb, s �imer se vsebnik postavi v blokiran položaj 
(glejte sliko št. 5).
Lamele ali drobce kosti lahko prenesete na želeno mesto z uporabo 
kateregakoli inštrumenta v obliki prijemalke ali žli�ke (glejte sliko št. 6).

Nasveti:
�e je kakovost reza nezadostna, spremenite kot nagnjenosti 
pripomo�ka in silo pritiska ob površino kosti.
�e se rez kljub temu ne izboljša, je morda vzrok za težavo v obrabi 
rezila; v tem primeru uporabite nov pripomo�ek.

Pripomoček je namenjen za enkratno uporabo.
Po uporabi ga nikakor ne čistite in/ali sterilizirajte.
Pozor: pri ponovni uporabi na drugem bolniku obstaja 
tveganje navzkrižne okužbe ter izgube učinkovitosti in 
funkcionalnih lastnosti pripomočka.

Opozorila:
Pred presaditvijo kosti se mora kirurg prepri�ati o ustreznosti takšnega 
kirurškega posega za bolnika.
Kirurg mora upoštevati vse potrebne previdnostne ukrepe, da se 
izogne tveganju okužbe ali morebitnih komplikacij, povezanih s 
presaditvijo kosti.
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Інструмент для забору аутогенної кісткової тканини при регенеративній 
хірургії ротової порожнини.

•Перед використанням переконайтеся в цілісності упаковки.
•Даний інструмент може використовуватися лише 
кваліфікованим медичним персоналом.
•Будь-які маніпуляції з інструментом допускаються лише в 
стерильних рукавичках. Слід виявляти обережність, щоб не 
допустити порізу рукавичок гострими краями леза.
•Після використання утилізувати в контейнер для медичних 
відходів, дотримуючись місцевих правил та норм.
•МЕТА не несе відповідальності за наслідки неправильного 
використання інструменту.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Для забору кісткової тканини, необхідно тримати інструмент 
прозорим резервуаром донизу, натиснути фіксатор вбік і 
повернути резервуар за часовою стрілкою (див. мал. 3–4).

Відкрийте упаковку з боку, що позначено символом. 
Поставте інструмент на стерильну поверхню, приділяючи максимум 
уваги підтримці стерильності.

Інструмент необхідно тримати в руках таким чином, щоб прозорий 
резервуар завжди був направлений в сторону кістки і щоб 
гарантувати точність його руху під час використання (див. мал. 1)

Забір кісткової тканини здійснюється шляхом натискання на кінець 
інструмента у напрямку поверхні кістки одночасно з відтягуванням 
самого інструменту в зворотному напрямку (див. мал. 1).
Забір кісткової тканини також можна здійснювати шляхом 
переміщення інструменту під кутом і боковими рухами.
Варіюючи кут нахилу інструмента і натиск, можна досягти отримання 
кісткових пластин бажаної структури. Резервуар Safescraper® з 
прямим наконечником вміщає до 3 см3 кісткової тканини, а резервуар 
Safescraper® з кутовим наконечником вміщає до 2,5 см3.

Рекомендації:
якщо інструмент ріже не достатньо добре, спробуйте змінити кут 
положення або силу натиску на кістку.
Якщо після цього ви не бачите покращення, ймовірно лезо 
зносилося і слід змінити інструмент.

Перед тим, як продовжити процедуру забору кісткової тканини, 
або утилізувати Safescraper®, необхідно повернути резервуар в 
початкове положення і, утримуючи кнопку натиснутою в 
горизонтальному напрямку, закрити фіксатор (див. мал. 5).
Для перенесення пластинок кісткової тканини в приймаючу 
ділянку можна використовувати будь-які щипці або ложку (див. 
мал. 6)

- Інструмент призначений для одноразового 
використання. За жодних обставин не допускаються 
очищення і повторна стерилізація інструменту після 
використання.
- Увага: використання одного інструмента для 
проведення процедур в різних пацієнтів може 
привести до погіршення його робочих характеристик 
та перехресного забруднення. 

Попередження:
рішення про те, чи готовий пацієнт до пересадки кістки, приймає 
хірург.
Хірург повинен вжити необхідних засобів обережності для 
профілактики інфекцій та ускладнень, які можуть бути спричинені 
операціями пересадки кістки.

Єдина стерильна бар'єрна система. 
Стерилізовано етиленоксидом
Не піддавати повторній стерилізації

Медичний виріб

 Дата виготовлення
Знак відповідності технічним 
регламентам України.

Умовні графічні позначення символів
Увага: перевірте інструкції на наявність
спеціальних обмежень та застережень, 
що стосуються виробу

Дотримуватися інструкцій щодо 
застосування

Зберігати сухим

Зберігати в захищеному від сонця місці

Кодове значення товару

Придатний до

Виробник:

Уповноважений представник в Україні

C. Г. М. с. п. а.
Дівізіоне Медікале МЕТА 
Віа Е. Вілла 7, 42124 Реджо Емілія, Італія

C.G.M. s.p.a.
Divisione Medicale META
Via E. Villa 7, 42124 Reggio Emilia, Italy

МПП «Імплантісс Інститут»
вул. Руська, буд. 245, м. Чернівці, 58003, 
Україна

Дата останнього перегляду інструкції: Редакція 09 січня 2022 року

мал. 1 мал. 2 мал. 3

мал. 4 мал. 5 мал. 6

META TECHNOLOGIES S.R.L.

МЕТА ТЕКНОЛОДЖІC С.Р.Л.

Не підлягає повторному використанню

Виробник

Не застосовувати у випадку
пошкодження упаковки

Позначення партії

MD

STERILE EO

2
STERILIZE
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