Silensor orvosi használati utasítás - verziószám: 1.0

A Silensor elkészítésének első lépése a páciens ismertető kitöltése.
Ennek segítségével fogja a technikus beállítani a Silensor készülék
összekötő elemének hosszát.
Fontos megjegyezni: éjszakai fogszorítóknál a Silensor ellenjavallt!
Ha nem tudja megállapítani biztonsággal, hogy betege szorít-e töltse le a
www.drvolomdental.hu honlap NTI-tss-el kapcsolatos oldaláról a részletes kérdőívet
a fogszorítás felderítésére vagy adjon páciensének BiteStrip-et, amellyel megmérheti a
fogszorítás mértékét is.
Javasoljuk, hogy mindig végezzen mérést a SleepStrip-el, hogy a horkoláshoz esetenként
társult éjszakai légzéskimaradást (sleep apnea) felmérhesse. A Silensor hatásosságát
ugyancsak mérje le egy SleepStripp-el, mivel a nem megfelelően kezelt sleep apnea
egészégkárosodást okoz. Súlyos esetek kezelésére (a SleepStrip által mutatott érték“3“)
kötelező a beteget alváslaboratóriumba utalni. Ehhez kérje a háziorvos segítségét.
Kötelező a Silensor használati utasítás és beleegyező nyilatkozat két példányos
kitöltetése. Az egyik az orvosé, a másik a betegé lesz.
A dokumentum rögzíti betege kötelességeit is, ezáltal védelmet jelent az orvosnak is.
Készítsen egy alsó-felső szilikon lenyomatot és vegyen harapást.
A harapás levétele alatt betege álljon , vagy egyenes derékkal üljön.
A lenyomatot, a harapást és a kitöltött páciens szórólapot küldje el fogtechnikusának.
Amikor átadja a készüléket ellenőrizze az okkluzió egyenletességét, melyet
már fogtechnikusa becsiszolt. Ha kell igazítsa be a síneket.
FONTOS! Ellenőrizze a konnektorok megbízható rögzítettségét azok széthúzásával.A konnektoroknak stabilan ellen kell állniuk!
Fogtechnikusa elküldés előtt már ellenőrizte a konnektorok megfelelő rögzülését . Abban a kevéssé valószínű esetben ha szét tudja húzni azokat TILOS
a készüléket átadni.
Küldje vissza a laboratóriumba a Silensort konnektor cserére.

VISSZARENDELÉS Ne feledje betegét visszarendelni. A Silensor használati utasítás és beleegyező
nyilatkozat erre nézve pontos tájékoztatást ad.
ELLENJAVALLAT
-Állcsontonként kevesebb mint 8 fog
-Súlyos alvási apnoe esetén a kivehető készülékek nem elégségesek.
-Túlsúlyos betegeinél az alvási apnoét nem fogják a kivehető készülékek hatásosan csökkenteni .
Amennyiben betege testtömeg indexe ( BMI) nagyobb mint 30 előbb fogyni kell. A www.drvolomdental.
hu honlap Silensorról szóló oldalán talál BMI kalkulátort.
HORDÁS KÖZBEN:
-A beteg feszülést érez, ha felhelyezi a Silensort. Válasz: Ez természetes. A feszülés hamar oldódik.
-Betegem azt érzi, hogy reggel fogai másképp érintkeznek.Válasz: Ez a jelenség az izmok átprogramozódásnak vagy az ízületben megjelenő synoviális folyadéknak tudható be. Hamar elmúlik.
-Egy hónap elteltével a készülék nem oly hatásos.Válasz: A hatásosság csökkenésekor 1-2 nap szünetet
kell tartani. Ezt követően a készülék ismét jól működik.
-A készülék túl kényelmetlen, előre kényszeríti a fogaimat.Válasz: A konnektor elemet 1mm-el hosszabbra
kell cserélni
- A készülék nem csökkenti eléggé a horkolást.Válasz: A konnektort 1 mm-el rövidebbre kell venni.

