
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 

Návod na použitie 
Dentálne implantáty 

MV, MTID a príslušenstvo 
 

Materiál: Titán 
 

Indikácia: Jednorazové použitie. Náhrada 
 zubného koreňa pre jednotlivý zub. 
 Jednostranne alebo obojstranne 
 skrátený zubný oblúk. 
 Medzerný pilier do veľkej medzery. 
 Podperné piliere pre fixný mostík                      
 pri parciálnych náhradách. 
 

Kontraindikácia: Metabolické, reumatické, alergické                      
 choroby. 
 Ochorenie orálnej sliznice. 
 Pacient je liečený ožarovaním. 
 

Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 po jednom kuse. 
 

Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom 
               - identifikátory pre sterilizáciu 
 

Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
 

Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
 

Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 

  
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 

MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 

Návod na použitie 
 

Dentálne implantáty MTI, SVMB,  
MI a príslušenstvo 

 

Materiál: Titán 
 

Indikácia: Jednorazové použitie. Náhrada 
 zubného koreňa pre jednotlivý zub. 
 Jednostranne alebo obojstranne 
 skrátený zubný oblúk. 
 Medzerný pilier do veľkej medzery. 
 Podperné piliere pre fixný mostík                      
 pri parciálnych náhradách. 
 

Kontraindikácia:  Metabolické, reumatické, alergické                      
  choroby. 
 Ochorenie orálnej sliznice. 
 Pacient je liečený ožarovaním. 
 

Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 po jednom kuse. 
 

Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom 
               - identifikátory pre sterilizáciu 
 

Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
 

Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
 

Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 

  
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 
MARTIKAN s.r.o. 

018 02  Dolná Mariková 789 
Slovenská republika 

Príbalová informácia 
 

Dentálne implantáty 
a nadstavbové časti 

 
 
1. Dentálne implantáty MTI, MTID, SVMB,  
 MI a MV môžu  byť  aplikované iba 
 na základe  úspešného  absolvovania 
 implantologického kurzu na dentálne 
 implantáty na určených  školiacich 
 pracoviskách. 
 
2. Výrobca dentálnych implantátov a distribú-
 tori týchto dentálnych implantátov smú tieto 
 distribuovať iba na pracoviská s pracov-
 níkmi, ktorí absolvovali implantologický 
 kurz na aplikáciu dentálnych implantátov 
 a protetické práce. 
 
3. Distribuované dentálne implantáty nie je 
 dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť 
 tretej osobe z dôvodu zabezpečenia 
 podmienok v bodoch 1 a 2. 
 
  
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 
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 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 

Návod na použite 
 

Titánové dlahy DS a DV, Titánová 
mriežka M, Skrutky dlahové SD 

 
Materiál: Titán 
 

Indikácia: Jednorazové použitie. Fixácia 
 fragmentov hlavne pri dislokovaných 
 zlomeninách mandibuly a maxily 
 v rámci ortogonálnej chirurgie 
 a vybraných prípadoch v rámci 
 onkochirurgie. 
 

Kontraindikácia:  Zápalové ochorenia kosti, 
  pri osteomyelitítach.  
 

Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 alebo do polyetylénových vreciek po 
 jednom alebo viacerých kusoch. 
 

Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom  
               - identifikátory pre sterilizáciu 
               
Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
 

Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
 

Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 

Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 
Príbalová informácia 

 

Titánové dlahy DS a DV, Titánová 
mriežka M, Skrutky dlahové SD 

 
1. Titánové dlahy DS a DV, skrutky dlahové 
 SD a titánové mriežky M môžu byť 
 aplikované iba na špecializovanom 
 pracovisku na to určenom na základe 
 príslušných povolení a odbornej 
 spôsobilosti. 
 
2. Výrobca titánových dláh DS a DV, skrutiek 
 dlahových SD, titánových mriežok M   
 a distribútori smú tieto distribuovať iba 
 na špecializované pracoviská 
 s pracovníkmi, ktorí spĺňajú  odbornú 
 spôsobilosť pre ich aplikáciu. 
 
3. Distribuované zdravotnícke pomôcky  
 nie je dovolené ďalej distribuovať alebo 
 poskytnúť tretej osobe z dôvodu 
 zabezpečenia podmienok v bodoch   
 1 a 2. 
 
 
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 

Návod na použite 
 

Distraktor MD 
 
Materiál: Titán 
 

Indikácia: Jednorazové použitie. 
 Distraktory používané 
 v maxilofaciálnej chirurgii  
 na distrakciu výšky a dĺžky kostí. 
 

Kontraindikácia:  Zápalové ochorenia kosti, 
  pri osteomyelitítach. 
 

Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 alebo do polyetylénových vreciek po 
 jednom alebo viacerých kusoch. 
 

Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom 
               - identifikátory pre sterilizáciu 
               
Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
 
Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
 
Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 
 
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 
Príbalová informácia 

 

Distraktory MD 
 

 
1. Distraktory MD môžu byť  aplikované iba 
 na špecializovanom  pracovisku na to 
 určenom na základe príslušných 
 povolení a  odbornej spôsobilosti. 
 
2. Výrobca distraktorov MD a distribútori 
 týchto distraktorov smú tieto 
 distribuovať iba na špecializované 
 pracoviská s pracovníkmi, ktorí spĺňajú 
 odbornú spôsobilosť pre aplikáciu 
 distraktorov. 
 
3. Distribuované distraktory MD nie je 
 dovolené ďalej distribuovať alebo 
 poskytnúť tretej osobe z dôvodu 
 zabezpečenia podmienok v bodoch   
 1 a 2. 
 
 
 
 
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 
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 MARTIKAN s.r.o. 

018 02  Dolná Mariková 789 
Slovenská republika 

Návod na použite 
Endoprotéza čeľustného kĺbu 

Kĺb KM 
 
Materiál: Titán 
 

Indikácia: Jednorazové použitie. 
 Kĺby používané v maxilofaciálnej 
 chirurgii na náhradu čeľustného kĺbu. 
 

Kontraindikácia:  Zápalové ochorenia kosti, 
  pri osteomyelitítach.  Metabolické, 
 reumatické, alergické choroby.                   
 

Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 alebo do polyetylénového vrecka  
 po jednom kuse. 
 

Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom  
               - identifikátory pre sterilizáciu 
 

Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
 
Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
 
Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 
 
 
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 
Príbalová informácia 

 

Endoprotéza čeľustného kĺbu 
Kĺb KM 

 
 
1. Endoprotéza čeľustného kĺbu KM  môže byť 
 aplikovaná iba na špecializovanom 
 pracovisku na to určenom na základe 
 príslušných povolení a  odbornej 
 spôsobilosti. 
 
2. Výrobca kĺbov a distribútori týchto kĺbov 
 smú tieto distribuovať iba na špecializované 
 pracoviská s pracovníkmi, ktorí spĺňajú 
 odbornú spôsobilosť pre aplikáciu 
 endoprotéz čeľustných kĺbov. 
 
3. Distribuované kĺby nie je  dovolené ďalej 
 distribuovať alebo poskytnúť tretej osobe 
 z dôvodu zabezpečenia podmienok v bodoch 
 1 a 2. 
 
 
 
 
Dátum poslednej revízie: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 
Príbalová informácia 

 

Nástroje 
 
 
1. Nástroje pre dentálne implantáty, fixačné, 
 distrakčné chirurgické prvky a príslušenstvo 
 môžu byť aplikované iba na základe 
 úspešného absolvovania 
 implantologického kurzu na určených 
 školiacich pracoviskách alebo príslušných 
 atestácií. 
 
2. Výrobca nástrojov a distribú tori týchto 
 nástrojov smú tieto distribuovať iba   
 na pracoviská s pracovníkmi, ktorí 
 absolvovali implantologický kurz   
 na aplikáciu dentálnych implantátov, 
 protetických prác a príslušné atestácie. 
 
3. Distribuované nástroje nie je 
 dovolené ďalej distribuovať alebo poskytnúť 
 tretej osobe z dôvodu zabezpečenia 
 podmienok v bodoch 1 a 2. 
 
Dátum vydania: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 

 
 

 MARTIKAN s.r.o. 
018 02  Dolná Mariková 789 

Slovenská republika 

Návod na použitie 
Nástroje 

- vrtáky, frézy, kľúče, skrutkovače 
 
Materiál: Chirurgická oceľ 
 
Indikácia: Aplikácia dentálnych implantátov, 
 fixačných a distrakčných chirurgických 
 prvkov podľa príslušných postupov. 
 
Kontraindikácia: Nie je. 
 
Balenie: Zatavené do obalov pre sterilizáciu                            
 po jednom alebo viacerých kusoch, 
 alebo do polyetylénového vrecka.  
 
Sterilizácia: 121 °C, 205 kPa, 20 min.  
 vlhkým teplom 
               - identifikátory pre sterilizáciu 
 
Čistenie: Ako bežné chirurgické nástroje podľa 
 platných predpisov. 
 

Skladovanie: V suchu za normálnych podmienok. 
 
Záručná doba:  Neobmedzená. 
 
Upozornenie: Výrobky sú dodávané  
 nesterilné! 
 

 
 
Dátum vydania: 01. 07. 2017 

MARTIKAN s.r.o.,  018 02  Dolná Mariková 789 
www.martikan.eu 


