דף הנחיות כללי עבור הזמנת סד כירורגי
רופא נכבד,
אנו שמחים על שבחרת להיעזר בשירות הסדים הכירורגיים של אלפא ביו.
חשוב! הקפדה על מודלים מדויקים ושלמים (על פי ההוראות המפורטות מטה) לצד צילומי  CTתקינים ומדויקים,
הם המפתח לסד כירורגי מדויק וניתוח מוצלח .רכיבים אלו מהווים את מקור המידע לייצור הסד הכירורגי.
הזמנה ורישום לשירות:
אנו מבקשים תמיד כשלב ראש להכניס הזמנה ולמלא כמה שיותר פרטים כך שנוכל ביחידה להבין את המקרה
הקליני ,לפעול ולייעץ בהתאם .יש להרשם לשירות באתרAlphabiodigital.alpha-bio.net :
לאחר הרישום לשירות יש להזין הזמנה דרך האזור האישי .באזור האישי תוכל/י לראות את סטטוס כל ההזמנות
ובנוסף ניתן לקבל גם עדכונים ב SMS-או במייל לגבי כל שלב מרגע ההזמנה עד משלוח הסד אליך.
להלן מספר הנחיות כיצד לבצע ולטפל במטבעים לצורך יצור סד כירורגי:
.1
.2
.3
.4

המטבע להילקח עייי פאטי & ווש בשני שלבים ( ,)two stepולא כמטבע חד שלבי סנדוויץי (.)one step
יש להנחות את מעבדת השיניים לצקת את המודלים מגבס סוג ()Type - 4
Type-4 - high strength/low expansion dental stones
יש להנחות את המעבדה לארוז את המודלים בצורה נאותה כדי שלא ישברו/יינזקו בזמן המשלוח.
לחילופין ניתן לשלוח מטבע אלינו ואנו נעשה את מודל הגבס.

הנחיות לצורך צילום CT
 .1יש לבקש מן המטופל להודיע למכון ה  CTכי הצילום הוא למטרת  Guided Surgeryוכן לציין את הלסת המבוקשת.
 .2יש להנחות את מכוני הצילום להקפיד לשמור על מרווח בין הלסתות בזמן הצילום .ניתן להשיג זאת עייי סגירת
לסתות המטופל על זוג וואטרולים ( )DENTAL COTTON ROLLSאו כל אביזר אחר שאינו רדיו אופקי וישאיר את
לסתות המטופל עם רווח וללא תזוזה.
 .3במקרים מורכבים בהם יש חוסר שיניים מלא או משמעותי והשיניים הקיימות מרוכזות בסגמנט אחד (קדמי /צידי)
ולא מפוזרות על פני כל הלסת ,רצוי ליידע את צוות הטכנאים בסוג ההשתלות ו/או השיקום המבוקש ,ובירור באם יש
צורך באביזר שיהיה ברשות המטופל בזמן צילום ה  ,CT-ובכך למנוע את הצורך לשלוח את המטופל לצילום חוזר.
למקרים אלו אנא צור/י קשר לייעוץ בטלפון074 - 7256697 :
 .4במקרים בהם יש למטופל תותבת אקריל (ללא רשת חיזוק מכל סוג וללא ריפוד רך) ישנה אפשרות לאחר בדיקה
שהתותבת יציבה בפה (במידת הצורך ניתן לרפדה עייי אקריל בלבד) למקם  6נקודות גוטה (בחלק הפלאטינלי/
לינגואלי) מעט מתחת לחלק הצווארי של השיניים ,ולשלוח את המטופל לצילום עם התותבת .בנוסף יש לצלם
בנפרד רק את התותבת כאשר היא (התותבת) מוגבהת מהמשטח בעזרת קוביית קלקר (או קרטון) .במקרה זה אין
צורך במודלים מגבס .הערה :ניתן לראות הדמיה מפורטת בחלק ההדרכות באתר האינטרנט של השירות.
 .5במידה ולמטופל יש תותבת המכילה שלד מתכתי כלשהו ,ניתן להכין העתק ( )Duplicateשל התותבת מאקריל
בלבד וללא צורך בהעמדת שיניים וההליך המקובל להכנת תותבת .גופים מתכתיים בהדמיית  CTיוצרים רעש אשר
לא מאפשר לעבד את הסריקה כראוי.

בברכה,
צוות מחלקת דיגיטל אלפא ביו טכ.
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לחברת אלפא ביו טכ מערך של טכנאים רופאים ואנשי מקצוע לעזור ולתמוך בכל נושא הקשור
בהשתלות באמצעות סדים כירורגיים .אנו מבקשים לא להסס ולפנות בכל שאלה לצוות הטכנאים של
אלפא ביו בטלפון 074 - 7256697 :או במיילGuidedSurgery@alpha-bio.net :

