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Gebruiksaanwijzing StecoGuide 

Beschrijving van de StecoGuide-systeemcomponenten 
het StecoGuide-systeem bestaat uit enkelvoudige, dubbele en geleidingshulzen van titanium met verschillende diameters en lengtes, alsook 
titanium referentiekogels met verschillende diameters.  
Toebehoren: sjabloonboren, inbrenggereedschap en hulshouders voor de titanium hulzen. 
Materialen: 
enkelvoudige hulzen, dubbele hulzen, geleidingshulzen en referentiekogels: Zuiver titanium DIN 17850 (Ti4) / ASTM F67 (Grade 4) 
Sjabloonboor: hard metaal 
Inbrenggereedschap en hulshouders: 1.4305 staal 
Instructies voor sterilisatie en desinfectie: 
de artikelen worden niet-steriel geleverd. Alle onderdelen die in contact komen met de patiënt kunnen vóór gebruik worden 
gesteriliseerd volgens de hieronder beschreven procedures. Sterilisatie met vochtige warmte in een autoclaaf (gravitatiemethode 
of gefractioneerd vacuüm 132/134°C, 3 bar, 5 min). Volg de instructies van de fabrikant voor het sterilisatieapparaat en gebruik 
alleen gevalideerde processen. De beschreven procedures hebben uitsluitend betrekking op de titanium hulzen en kogels. De verpakking 
is niet geschikt voor sterilisatie. Voor reinigings-, desinfectie- en sterilisatie-instructies voor de gebruikte sjabloonmaterialen kunt u het best 
contact opnemen met de desbetreffende fabrikant. 
Opmerkingen over herbruikbaarheid: 
de titanium hulzen en titanium kogels zijn bedoeld voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Het product mag niet opnieuw worden 
gebruikt! Hergebruik is niet toegestaan, aangezien onjuiste preparatie kan leiden tot besmetting van de patiënt. Bovendien kan 
beschadiging van de boorhulzen niet worden uitgesloten wanneer deze uit de kunststof sjabloon worden verwijderd. 
Aanwijzingen betreffende de keuze: 
de binnendiameter van de titanium hulzen wordt beschreven door het cijfer na de D in het productnummer (bijv. M.27.03.D235 =  
ø 2,35 mm). De titanium boorhulzen worden vervaardigd met een miniem grotere maat dan de nominale diameter om een betrouwbare 
boorgeleiding te verzekeren. Een boor met een diameter van 2,35 mm wordt betrouwbaar geleid in een boorhuls van 2,35 mm (D235). 
Gebruik geen boren die te veel speling in de boorhulzen hebben, omdat er dan aanzienlijke afwijkingen van de geplande positie van de 
booropening kunnen ontstaan. 
Hinweise zur Anwendung: 
de titanium hulzen zijn geschikt voor pure referentiesjablonen, in het laboratorium gemaakte plannings- en boorsjablonen, alsook voor 
volledig genavigeerde plannings- en chirurgische sjablonen (geleidingshulzen). De titanium kogels zijn geschikt voor enkelvoudige 
plannings- en referentiesjablonen. 
Titanium plannings- en boorhulzen, evenals röntgenreferentiekogels kunnen worden gebruikt in sjablonen van diverse ontwerpen. De 
geleiders kunnen worden vervaardigd door middel van dieptrekken, verstrooien, frezen of andere geschikte processen. In de geleider 
kunnen met de sjabloonboren van het StecoGuide-systeem passende openingen worden aangebracht (maximumtoerental 1500 omw/min, 
boorschacht 2,35 mm). Dankzij de vorm van de boren, die speciaal is aangepast aan de buitengeometrie van de enkelvoudige en dubbele 
hulzen, hoeven de hulzen alleen maar in de sjabloon te worden gedrukt. Door de retentiegroeven op het buitenoppervlak van de hulzen is 
ook polymerisatie mogelijk. Daartoe wordt de huls of de kogel met behulp van kunststof in een geschikte uitsparing in de sjabloon 
aangebracht.  
Aangezien de hulzen en de kogels van titanium zijn, veroorzaken zij geen artefacten in CT-, OPG- en andere röntgenbeelden en zijn ze 
gemakkelijk te meten. Hun geometrie kan worden opgeslagen in de planningssoftware. Let op de lengte van de huls wanneer u een 
diepteaanslag plant die is afgestemd op de boor- en implantaatlengte. 
Controleer de pasvorm van de hulzen met de juiste boor op hanteerbaarheid vóór chirurgisch gebruik. Het chirurgische hulpmiddel mag 
niet klemmen of te veel speling in de huls hebben, anders kan een optimale geleiding niet worden gegarandeerd. De hulzen moeten stevig 
in de sjabloon worden bevestigd, zodat zij niet kunnen worden ingeslikt of opgezogen. De binnenhulzen kunnen ook in de buitenhuls worden 
ingebracht terwijl ze op de boor zijn aangesloten. 
Voorwaarden voor bewaring: 
droog, stofvrij en beschermd tegen direct zonlicht of blootstelling aan licht bewaren. 
Indicaties: 
het StecoGuide-systeem voor implantaatplanning wordt gebruikt voor het plannen en bepalen van prothetisch en anatomisch-chirurgisch 
optimale implantaatposities en voor het plaatsen in plannings- en boorhulpmiddelen. 
•  Titanium referentiekogels worden gebruikt voor eenvoudige radiografische diagnostiek en als referentie-elementen voor 
 computerondersteunde implantaatplanningsystemen.  
•  Enkelvoudige titanium hulzen zijn geïndiceerd voor pre-implantatie en eenvoudige chirurgische implementatie van geplande 

implantaatposities.  
•  Dubbele titanium hulzen (binnen- en buitenhulzen) zijn geïndiceerd voor gebruik bij plannings- en boorsjablonen en voor gebruik bij de 

eerste boorstappen (bijv. proefboren).  
•  Titanium geleidingshulzen zijn geïndiceerd voor inbouw in chirurgische boorsjablonen voor gebruik met boren die overeenkomstige 

cilindrische geleidingselementen hebben of worden geleid in afzonderlijke inzetstukken (schalen).  
Contra-indicaties: 
de titanium hulzen hebben cilindrische boringen en zijn daarom uitsluitend bestemd voor gebruik met cilindrische boorgereedschappen of 
met boorgereedschappen met cilindrische geleidingsoppervlakken. Het gebruik van conische boren garandeert geen veilige geleiding van 
de boor in de huls en kan leiden tot het vastlopen van de boor. Beschadigde of vervormde titanium hulzen garanderen geen goede 
boorgeleiding en mogen niet worden gebruikt. Als de patiënt bekende of vermoede allergieën heeft voor de in het product gebruikte 
materialen, mogen deze niet worden gebruikt. 
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