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Návod k použití: 

Dentální implantáty a příslušenství 

 

Dentálny Implantát MV, SVMB, MI, MTI, MTID; Pilier MP, MP14L; Pilier 
priamy MPP; Pilier úzky MPU; Pilier šikmý MPŠ; Pilier guľový MPG; 
Vhojovacia skrutka MVS; Skrutka MS; Vhojovací valček MVV, MVVK, MVVU; 
Pilier P; Krycia matica P; Kryt piliera KP; Krycia skrutka KS. 
 

Charakteristika: 
Dentální implantáty a příslušenství vyráběné a distribuované firmou MARTIKAN 

s.r.o. je soubor zdravotnických pomůcek používaných v dentální medicíně. 

Dentální implantáty jsou chirurgicky zavedeny v místě chybějícího zubu, čímž 

vytvářejí umělý zubní kořen, případně jsou aplikovány nástavby (abutmenty) 

na které je připevněna korunka, případně můstek. Tímto se vytváří umělý zub 

pro obnovení žvýkací funkce pacienta. 

Popis dentálních implantátů a příslušenství 

Typ Model Obrázok Opis 

Dentálny 
implantát 

MV 

MV 3,6 
MV 4,5 

 

 

-válcový tvar s vnějším závitem po celé délce, 
- vnější povrch pískovaný, 
-vnější průměr 3,6; 4,5 mm, 
-délka 8 až 16 mm, 
-vnitřní čtyřhran spolu se závitem pro uložení nástavby. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MV 3,0 

 

-válcový tvar s vnějším závitem délce L, 
-vnější povrch nitrokostní části pískovaný, 
-vnější průměr 3,0 mm, 
-vnější čtyřhran pro uložení nástavby a vnitřní závit, 
-délka 8 až 14 mm. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MV 5,0 
MV 6,0 

 

-válcový tvar s vnějším závitem po celé délce, 
- vnější povrch pískovaný, 
-vnější průměr 5,0 a 6,0 mm a délka 6 mm, 
-vnitřní čtyřhran spolu se závitem pro uložení nástavby 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Dentálny 
implantát 

MTI 
MTI 

 

- jednofázové žiletkové implantáty tenkého klínového 
(stromečkového) tvaru různých druhů, 
- skládají se z těla žiletky (nitrokostní části), krčku a 
nástavbové části. 
- čistý titan 

Dentálny 
implantát 

MTID 
MTID 

 

- dvoufázové žiletkové implantáty tenkého klínového tvaru 
různých druhů, 
- skládají se z těla žiletky (nitroskostní části), krčku a závitové 
nástavbové části. 
- nitrokostní část je pískovaná 

Dentálny 
implantát 

SVMB 

SVMB 2,6 
SVMB 3,0 
SVMB 3,6 
SVMB 4,5 

 

 

-válcový tvar s vnějším závitem na délce L, 
-závitová (nitrokostní), gingivální a nástavbová část, 
- povrch nitrokostní závitové části je pískovaný, 
-vnější průměr 2,6; 3,0; 3,6; 4,5 mm a délka závitové části 8 
až 14 mm, 
-vnější čtyřhran na nástavbové části pro zavádění. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 
- čistý titan 

SVMB 2,6 
14A 

SVMB 3,0 
14A 

SVMB 3,6 
14A 

SVMB 4,5 
14A 

 

 

-válcový tvar s vnějším závitem na délce L, 
-závitová (nitrokostní), gingivální a nástavbová část, 
- povrch nitrokostní závitové části je pískovaný, 
-vnější průměr 2,6; 3,0 mm a délka závitové části 8 až 14 
mm, 
-vnější čtyřhran na nástavbové části pro zavádění a kulička 
pro kotvení hybridní protézy. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

SVMB 2,6 G 
SVMB 3,0 G 

 

- válcový tvar s vnějším závitem na délce L, 
- závitová (nitrokostní), gingivální a nástavbová část, 
- povrch nitrokostní závitové části je pískovaný, 
- vnější průměr 2,0 mm a délka závitové části 10 až 14 mm, 
- vnější čtyřhran na nástavbové části pro zavádění. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Dentálny 
implantát 

MI 

MI 

 

- válcový tvar s vnějším závitem na délce L, 
- závitová (nitrokostní), gingivální a nástavbová část, 
- povrch nitrokostní závitové části je pískovaný, 
- vnější průměr 2,0 mm a délka závitové části 10 až 14 mm, 
- vnější čtyřhran na nástavbové části pro zavádění. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MI G 

 

-válcový tvar s vnějším závitem na délce L, 
-závitová (nitrokostní), gingivální a nástavbová část, 
- povrch nitrokostní závitové části je pískovaný, 
-vnější průměr 2,0 mm a délka závitové části 10 až 14 mm, 
-vnější čtyřhran na nástavbové části pro zavádění a kulička 
pro kotvení hybridní protézy. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier MP 

MP 3,6 
MP 4,5 
MP 5,0 
MP 6,0  

-pilíře pro dentální implantáty MV s vnějším čtyřhranem pro 
umístění a polohování v implantátu, 
-gingivální částí o výšce 1 až 3 mm, 
- kuželová část pro cementované náhrady , 
-vnitřní otvor pro šroub. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MP 3,0 

 

-pilíře pro dentální implantáty MV 3,0 s vnitřním čtyřhranem 
pro umístění a polohování v implantátu, 
-gingivální částí o výšce 1 až 3 mm, 
-kuželová část pro cementované náhrady, 
-vnitřní otvor pro šroub.- Titanová zliatina Ti6Al4V 

Pilier 
priamy 

MPP 

MPP 3,6 
MPP 4,5 
MPP 5,0 
MPP 6,0  

- válcový tvar pilíře, 
- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- výška gingivální části 1 až 5 mm, 
- kuželová část pro cementované náhrady. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier úzky 
MPU 

MPU 3,0 

 

-pilíře pro dentální implantáty MV 3,0 s vnitřním čtyřhranem 
pro umístění a polohování v implantátu, 
-gingivální částí o výšce 2 až 4 mm, 
-kuželová část pro cementované náhrady, 
-vnitřní otvor pro šroub. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MPU 3,6 
MPU 4,5 
MPU 5,0 
MPU 6,0  

-pilíře pro dentální implantáty MV s vnějším čtyřhranem pro 
umístění a polohování v implantátu, 
-gingivální část o výšce 1 až 3 mm, 
- kuželová část pro cementované náhrady , 
-vnitřní otvor pro šroub. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier 
šikmý MPŠ 

MPŠ 3,6 
MPŠ 4,5 
MPŠ 5,0 
MPŠ 6,0  

- angulované pilíře pro dentální implantáty MV s vnějším 
čtyřhranem pro umístění a polohování v implantátu, 
-gingivální část o výšce 1 až 3 mm, 
-vnitřní otvor pro šroub, 
- angulace 15°, 30° a 45°. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier 
guľový 
MPG 

MPG 3,6 
MPG 4,5 
MPG 5,0 
MPG 6,0  

-pilíře pro dentální implantáty MV s kuličkou pro ukotvení 
hybridní zubní náhrady, 
-vnější čtyřhranem pro zavedení pilíře do implantátu, 
-vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
-gingivální část o výšce 1 až 5 mm. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier 
MP14L 

MP14L 3,6 
MP14L 4,5 
MP14L 5,0 
MP14L 6,0  

- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- výška gingivální části1 až 3 mm, 
- vnitřní závit pro šroub a podmíněně snímatelnou zubní 
náhradu, 
- vnější čtyřhran pro zavedení pilíře do implantátu. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Vhojovacia 
skrutka 

MVS 

MVS 3,0 

 

- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- hlavička pro ukotvení vhojovacího válečku k implantátu, 
- křížové drážky pro šroubovák. 

MVS 3,6 
MVS 4,5 
MVS 5,0 
MVS 6,0  

- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- hlavička pro utěsnění otvoru implantátu, 
- křížové drážky pro šroubovák. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Skrutka 
MS 

MS 3,0 
MS 3,6 
MS 4,5 
MS 5,0 
MS 6,0 

 

- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- hlavička pro ukotvení pilíře k implantátu, 
- křížové drážky pro šroubovák. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Vhojovací 
valček 
MVV 

MVV 3,0 

 

- válcový tvar a výška 4 až 7 mm, 
- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

MVV 3,6 
MVV 4,5 
MVV 5,0 
MVV 6,0 

 

- válcový tvar, 
- válcová gingivální část o výšce 2 až 5 mm, 
- křížové drážky pro šroubovák. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Vhojovací 
valček 
MVVK 

MVVK 3,6 
MVVK 4,5 
MVVK 5,0 
MVVK 6,0 

 

- válcový tvar a výška 2 až 5 mm, 
- kuželová gingivální část o výšce 2 až 5 mm, 
- křížové drážky pro šroubovák. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Vhojovací 
valček 
MVVU 

MVVU 3,0 

 

- válcový tvar a výška 4 až 6 mm, 
- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Pilier P P 

 

- válcový tvar pilíře, 
- vnitřní závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- výška gingivální části 4 až 8 mm, 
- kuželová část pro cementované náhrady. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Krycia 
matica P 

P 
 

- válcový tvar krycí matice, 
- vnitřní závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- drážka pro šroubovák 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Kryt piliera 
KP 

KP 
 

- válcový tvar krycího pilíře matice, 
- otvor pro krycí šroub. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

Krycia 
skrutka KS 

KS 
 

- vnější závit pro vytvoření spojení s dentálním implantátem, 
- hlavička pro ukotvení krytu pilíře k implantátu, 
- křížové drážky pro šroubovák. 
- Titanová slitina Ti6Al4V 

 
Očekávaný klinický přínos: 

Dentální implantáty v závislosti na typu dentálního implantátu samostatně 
nebo s použitím příslušenství umožňují vytvoření protetické náhrady a tím 
obnovit žvýkací funkci chrupu pacienta při chybějícím zubu, velké mezeře, 
zkráceném zubním oblouku a bezzubé čelisti. 
 

Parametry výkonu: 
Schopnost pomůcky dosahovat účelu určení jako pravděpodobnost přínosu, 
tedy úspěšnosti implantace. 
 

Účel úrčení: 
Určené indikace: 
Dentální implantáty MV, MTI, MTID, SVMB, MI jsou indikovány k vytvoření 
konstrukce pro protetickou zubní náhradu v horní nebo dolní čelisti při 
chybějícím zubu, velké mezeře, zkráceném zubním oblouku a bezzubé čelisti. 
Dentální implantáty MV a SVMB jsou indikovány pro fixní zubní náhrady, 
podmíněně snímatelné zubní náhrady a hybridní zubní náhrady. Tloušťka kosti 
minimálně 2 mm v okolí implantátu. 
Dentální implantáty MI jsou indikovány pro fixní a hybridní zubní náhrady. 
Tloušťka kosti minimálně 2 mm v okolí implantátu. 
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Dentální implantáty MTI a MTID jsou indikovány pro fixní zubní náhrady. 
Tloušťka kosti minimálně 3 mm. 
Příslušenství je indikováno podle použitého modelu dentálního implantátu a 
příslušenství pro vytvoření konstrukce pro protetickou zubní náhradu v horní 
nebo dolní čelisti při chybějícím zubu, velké mezeře, zkráceném zubním 
oblouku a bezzubé čelisti. 

 

Model 

Indikace 

Model implantátu 

nebo příslušenství 
Zubní náhrada jiné 

MP 3,6 MV 3,6 

Fixní 

- samostatný implantát nebo více 
implantátů 
- paralelní umístění implantátu 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

MP 4,5 MV 4,5 

MP 3,0 MV 3,0 

MP 5,0 MV 5,0 

MP 6,0 MV 6,0 

MPP 3,6 MV 3,6 - pro více implantátů 
- paralelní umístění 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

MPP 4,5 MV 4,5 

MPP 5,0 MV 5,0 

MPP 6,0 MV 6,0 

MPU 3,6 MV 3,6 - samostatný implantát nebo více 
implantátů 
- paralelní umístění implantátu 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

MPU 4,5 MV 4,5 

MPU 3,0 MV 3,0 

MPU 5,0 MV 5,0 

MPU 6,0 MV 6,0 

MPŠ 3,6 MV 3,6 - samostatný implantát nebo více 
implantátů; - disparalelní umístění 
implantátu; - varianta je indikována podle 
výšky gingivy 

MPŠ 4,5 MV 4,5 

MPŠ 5,0 MV 5,0 

MPŠ 6,0 MV 6,0 

MPG 3,6 MV 3,6 

hybridní 

- pro více implantátů 
- paralelní umístění 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

MPG 4,5 MV 4,5 

MPG 5,0 MV 5,0 

MPG 6,0 MV 6,0 

MP14L 3,6 MV 3,6 
podmíněně 

snímatelná 

- samostatný implantát nebo více 
implantátů 
- paralelní umístění implantátu 
- varianta podle výšky gingivy 

MP14L 4,5 MV 4,5 

MP14L 5,0 MV 5,0 

MP14L 6,0 MV 6,0 

MVS 3,6 MV 3,6 

N/A 

- dočasné překrytí implantátu po dobu 
jeho vhojení MVS 4,5 MV 4,5 

MVS 3,0 
MV 3,0; MVV 3,0; 

MVVU 3,0 

MVS 5,0 MV 5,0 

MVS 6,0 MV 6,0 

MS 3,6 
MP 3,6; MPU 3,6; 

MPŠ 3,6 

N/A 

- přišroubování pilíře k implantátu 

MS 4,5 
MP 4,5; MPU 4,5; 

MPŠ 4,5 

MS 3,0 MP 3,0; MPU 3,0 

MS 5,0 
MP 5,0; MPU 5,0; 

MPŠ 5,0 

MS 6,0 
MP 6,0; MPU 6,0; 

MPŠ 6,0 

MVV 3,6 MV 3,6 

N/A 

- formování gingivy pro pilíř 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

MVV 4,5 MV 4,5 

MVV 3,0 MV 3,0 

MVV 5,0 MV 5,0 

MVV 6,0 MV 6,0 

MVVK 3,6 MV 3,6 

MVVK 4,5 MV 4,5 

MVVK 5,0 MV 5,0 

MVVK 6,0 MV 6,0 

MVVU 3,0 MV 3,0 

P MTID Fixní 

- dočasné překrytí implantátu po dobu 
jeho vhojení (varianta P21) 
- pro více implantátů 
- paralelní umístění 
- varianta je indikována podle výšky 
gingivy 

KP 

SVMB 2,6 14A; SVMB 

3,0 14A; SVMB 3,6 

14A; SVMB 4,5 

14AMP14L 3,6; 

MP14L 4,5; MP14L 

5,0; MP14L 6,0 

N/A 

- dočasné překrytí pilíře 

KS KP N/A - přišroubování krytu pilíře ke pilíři 

 
Určená populace pacientů: 
Osoby s ukončeným vývojem maxily a mandibuly. 
 
Určená část těla pro aplikaci: 
Kostní tkáň maxily a mandibuly a gingiva. 
 
Určený profil uživatele: 

Stomatolog s certifikátem z dentální chirurgie a implantologie používá dentální 
implantáty a příslušenství během chirurgického zákroku. 
Zubní technici s příslušným vzděláním používají příslušenství související s 
protetickou částí práce. 
Pacient používá dentální implantáty ve fázi po implantaci a příslušenství 
spojené s dentálním implantátem, které vytváří zubní náhradu. 
Prostředí použití: 
- sterilní ZP 
- na jedno použití 
- chirurgický zákrok/implantace - dentální implantáty a příslušenství: 
-stomatologické ambulance (dentální implantáty a příslušenství) 
-standardní stomatologické a ochranné pomůcky 
- protetická část - příslušenství: 
- laboratoře zubní protetiky (příslušenství) 
- standardní protetické a ochranné pomůcky 
- péče o zubní náhradu 
- domácnost 
-dentální hygiena 
- běžné pomůcky pro dentální hygienu. 
Operační princip: 
Dentální implantáty využívají svůj tvar a biokompatibilní vlastnosti materiálu 
pro vytvoření pevného spojení s kostní tkání v místě implantování, přičemž 
umožňují vytvoření konstrukce pro protetickou zubní náhradu v horní nebo 
dolní čelisti při chybějícím zubu, velké mezeře, zkráceném zubním oblouku a 
bezzubé čelisti s použitím příslušenství odpovídajícímu modelu dentálního 
implantátu. 
Dentální implantát je chirurgicky zaveden do předvrtaného otvoru (Dentální 
implantát MV, SVMB a MI) nebo drážky (Dentální implantát MTI a MTID) 
pomocí zaváděcího nástroje. 
V případě jednofázových implantátů (SVMB, MI, MTID) je tímto vytvořena 
konstrukce pro následné protetické práce. 
V případě dvoufázových implantátů (Dentální implantát MV a MTID) je použito 
příslušenství pro překrytí implantátu (Vhojovací šroub MVS, Krycí matice P ) po 
dobu vhojení implantátu, po které se tyto odstraní a v případě potřeby je 
aplikováno příslušenství pro tvarování gingivy (Vhojovací váleček MV MVVK, 
MVVU). 
Po odstranění příslušenství pro tvarování gingivy, nebo v případě jejich 
nepoužití, je na konstrukci implantátu přišroubován pilíř samostatně (Pilier P, 
Pilír přímý MPP, Pilíř kulový MPG, Pilíř MP14L) nebo s použitím šroubu (Šroub 
MS pro Pilíř MP, Pilíř úzký) Pilíř šikmý MPŠ ). 
Pro ochranu vnitřního závitu před znečištěním (Dentální implantát SVMB 
modely SVMB 2,6 14A, SVMB 3,0 14A, SVMB 3,6 14A, SVMB 4,5 14A a Pilíř 
MP14L) během období výroby protetické části zubní náhrady je použit Kryt . 

Postup zavádění: 
Podrobný postup pro zavádění dentálních implantátů a příslušenství je na 

stránce výrobce www.martikan.eu. 

 
Kontraindikácie: 

Intraorálne: Nedostatečný objem kosti, malhygiena a nesanovaný 
chrup, nezhojená kost po ztrátě zubu, patologické nálezy v 
čelistech, parodontitida, radioterapie v orofaciální oblasti, 
malokluze a funkční poruchy žvýkacího aparátu 
(bruxismus), slizniční preka. 

Psychicky 
podmienené: 

Nedostatečná spolupráce pacienta, nereálná očekávání, 
osoby konfliktní a kverulantní (tzv. problémoví pacienti), 
neurózy, psychózy, abúzus alkoholu nebo drog, mentální 
retardace. 

Dočasné: Akutní febrilní onemocnění, těhotenství, medikace. 

Všeobecne 
medicínske: 

Diabetes melitus, kariovaskulární choroby, antiagregační a 
antikoagulační terapie, riziko infekční endokarditidy a 
fokální infekce, hematologické choroby, osteoporóza, 
bisfosfonáty, kortikosteroidy, imunosupresiva, cytostatika, 
poruchy imunity, epilepsie, fajčení, věk (neukončený vývoj 
maxily a mandibuly.) 

 

Vedlejší účinky: 
Dočasná bolest, zánět, hematom, otok, dočasné nebo trvalé poškození nervu, 

krvácení, poranění sliznice. Před operací musí být pacient informován ze strany 

lékaře o možných vedlejších účincích. 

Skladování: 
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Skladování v suchu (vlhkost 35% až 50%), při pokojové teplotě (+15°C až +25°C). 

Balení: 
Dentální implantáty a příslušenství jsou zataveny do obalů určených pro 

sterilizaci po jednom kuse. Dodávány jsou v nesterilním stavu. 

Označování 

Pomůcky jsou označovány štítky, na kterých jsou následující údaje: 

•  I. Výrobce (logo, název, adresa), 

•  II. obchodní název výrobku, 

•  III. model výrobku, 

•  IV. označení (varianta) výrobku (=katalogové číslo), 

•  V. katalogové číslo, 

•  VI. výrobní dávka (šarže), 

•  VII. UDI – formát HRI a GS1 Datamatrix, 
o (01)8586023xxxxxx →UDI-DI (GS1 GTIN) 
o (10) číslo šarže 
o (17) datum expirace 

•  VIII. datum spotřeby (expirace), 

•  IX. relevantní symboly 
 

 
 

Podmínky sterilizace: 
Před použitím je nutná sterilizace zdravotnické pomůcky. Doporučené 

parametry sterilizace 121 °C, 205 kPa, po dobu 20 min. vlhkým teplem. 

Upozornění: 
Dentální implantáty mohou být používány a aplikovány pouze stomatology s 

certifikátem z dentální chirurgie a implantologie. Příslušenství může být 

používáno a aplikováno pouze stomatology a zubními techniky s příslušným 

vzděláním. V případě závažné nehody způsobené pomůckou by měl lékař nebo 

pacient tuto událost ohlásit výrobci MARTIKAN s.r.o. a příslušnému orgánu v 

členském státě EU, ve kterém má zubní lékař nebo pacient bydliště. 

V případě, že je obal zdravotnického prostředku jakkoli poškozen, daný 

zdravotnický prostředek se nesmí používat. 

V případě znečištění nebo kontaminace pomůcky během používání, 

zdravotnickou pomůcku dále nepoužívejte. 

Dentální implantáty a příslušenství jsou určeny pro jedno použití! 

Zdravotnické pomůcky určené na jedno použití nesmějí být použity opakovaně. 

Opakované použijte představuje riziko kontaminace a následného přenosu 

možné infekce na pacienta. 

S dentálními implantáty a příslušenstvím pracujte v dutině ústní opatrně a se 

zvýšenou pozorností, aby nedošlo k případnému spolknutí nebo vdechnutí 

malých součástek pacientům. 

Kompatibilita 
Kompatibilia jednotlivých ZP je popísana v katalógoch na stránke výrobcu 
www.martikan.eu. 

 
Likvidace odpadu a spotřebních materiálů: 

Kontaminované pomůcky (např. explantáty) a obaly určené k jednorázovému 

použití jsou považovány za biologicky nebezpečný odpad a jako takový musí být 

zlikvidován podle platné legislativy. Nekontaminované pomůcky a obaly 

mohou být likvidovány jako běžný odpad. 

Informace pro pacienta: 
Ošetřující lékař je povinen poskytnout pacientovi informace, které obsahují 

identifikaci zdravotnického prostředku včetně jejího názvu, sériového čísla, 

čísla distribuční šarže, UDI, modelu prostředku, jakož i jména/názvu, adresy a 

webové sídlo výrobce, upozornění, preventivní opatření, která pacient musí 

přijmout v souvislosti se zdravotní pomůckou a informace o péči o pomůcku v 

domácím prostředí a dentální hygieně. Pacient obdrží od ošetřujícího lékaře 

kartu implantátu. 

Lékař musí seznámit pacienta s možnými vedlejšími účinky v souvislosti se 

zdravotnickou pomůckou. 

Lékař musí informovat pacienta o klinické úspěšnosti implantace, která je podle 

dostupných údajů na úrovni 98,85% 

V případě jakýchkoli komplikací spojených se zdravotnickou pomůckou, pacient 

okamžitě kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Více informací naleznete na 

stránce výrobce www.martikan.eu. 

Souhrn parametrů bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP): 
Lze získat na webové adrese ec.europa.eu/tools/eudamed nebo od výrobce na 

vyžádání. 

Symboly (podľa ISO 15223-1) 

 
Výrobce 

 
Datum výroby 

 
Číslo šarže 

 
Katalógové označení 

 
Zdravotnická pomůcka 

 
Nepoužívat, je-li obal poškozen 

 
Nepoužívat opakovaně 

 
Viz návod k používání 

 
Nesterilní 

 
Uchovávat v suchu 

 
Označení shody výrobku s MDR 2017/745 a číslo 
notifikované osoby posuzující shodu 

 
Datum expirace 

 
Chránit před přímým slunečním světlem 

 
Upozornění 

 
Datum operace 

 
Identifikátor pacienta 

 
Informace pro pacienta 

 
Doktor nebo poskytovatel zdravotnické péče 

 
Hranice teploty skladování (°C) 

 
Hranice vlhkosti skladování (%) 

 
Unikátní identifikátor pomůcky 

 Primární identifikátor modelu a varianty pomůcky 

 

I. 

III. 

II. 

IV. 
V. 

VII. 
VI. 

VIII. 

IX. 


