
זוויתן אלחוטי וארגונית לשיקום שתלים

רופא  נכבד,
אנא קרא בעיון את ההוראות לפני תחילת השימוש במכשיר.

תאור המכשיר :
מברגת אומפלנט מאפשרת העברה מהירה של כיפות ריפוי ומבנים לשתלים ביד אחת ומאפשר נוחות 
ובטיחות מנפילת חלקים בגישה לשתלים אחוריים או במנח דיסטלי, שומר על טורק סגירה קבוע ומקצר 

משמעותית בזמן הנדרש לשיקום שתלים .

הקיט מכיל :

         זוויתן טורק אלחוטי.

         אורגנייזר.

         מפתח משושה לזוויתן 1.25 מ“מ. (3)

         סוללות ליתיום (2 סטים).

ניקוי וסטריליזציה :
 . חטא את הזוויתן החשמלי (חלק A) ע"י ניגוב חיצוני בלבד במטלית אלכוהול לחה לאחר כל טיפול 
 ,(B (חלק  האורגנייזר  לאוטוקלב את הראש,  הכנס  באוויר.  ויבש  בלבד, שמן  הזוויתן  ראש  הפרד את 

המפתחות (חלק C). חבר חזרה את ראש הזוויתן רק לאחר ייבוש ושימון חוזר. 

הסטרול  תהליך  בהחלט!  אסורים  בנוזל  טבילתו  או  לאוטוקלב  המכשיר  הכנסת  אזהרה: 
המומלץ בין המתרפאים הוא באחריות הרופא.

סוללות :
סוללות ליתיום  מדגם CR2 עם הגנת קצר מסופקות באריזה .

בורג, החלף  נעצר בעת סגירת  ואף  (5000 פעולות) כאשר המנוע מתקשה  חיי הסוללות כשנה  אורך 
לסוללות חדשות . הכנסת הסוללות : פתח מכסה סוללות והכנס את הסוללות (חלק D) זו אחר זו  בכיוון 

ה +, סגור את המכסה  לפי הסימון .

אזהרות : 
-אין להשתמש בסוללות מסוג אחר .שימוש לא נכון בסוללות יכול לגרום לשריפה או פיצוץ

-אל תפרק ,אל תחמם, אל תקצר, אל תטעין את הסוללות 
-שמור את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים

-סוללות שהתרוקנו יש לפנות למקום איסוף מוסדר בהתאם לכללים ,ולא לאשפה רגילה.

הפעלת הזוויתן :
אחוז את הזוויתן בכף היד, תוך הפעלת לחץ מתמיד מטה, על הבורג. לזוויתן שני לחצני הפעלה 
(push buttons). הזוויתן ימשיך לפעול כל עוד נמשכת לחיצת הלחצן. לחצן קדמי  משמש להידוק בורג 
(clockwise) ולחצן אחורי  לשחרור בורג (counter-clockwise).  בתום הידוק הבורג נישמע קול נקישה 

(click sound), המציין שהידוק הבורג הגיע לטורק המכוון והראש התנתק מהמנוע.

אזהרות: הפסק את פעולת המנוע בהשמע הנקישות. לפני כל שימוש בדוק תקינות, וודא שהראש 
מהודק והמפתח במקומו. השימוש במכשיר לשיקום שתלים הינו באחריות המשתמש, נדרשת 

זהירות בעת העברת חלקים וברגים בפה. אין להשתמש במכשיר לצרכים שונים מהמפורט.

אורגנייזר :
האורגנייזר הפטנטי קולט עד 14 כיפות ריפוי לכל לסת, ומשמש גם לעגינת המכשיר, הולדר,  ומפתחות.  

למניעת שריטות, אין לנקות את האורגנייזר בסקוטש, אלא במטלית אלכוהול רכה!

מפתח  0.049 אינצ‘ - 1.25 מ“מ: 
מצורפים מפתחות: 19/21/23 מ“מ .

מפתח  0.048 אינצ‘ - 1.20 מ“מ:
מפתחות: 19/23 מ“מ (לא כלול בערכה).

הוראות עבודה עם המברגה:

הצב את מודל המעבדה והאורגנייזר במגש העבודה עם כיוון ישיבת המטופל.

הורד את כיפות הריפוי בעזרת הזוויתן בזו אחר זו.

    לחץ על מתג ההפעלה OUT  לאחיזת כיפת ריפוי ושחרורה מהשתל.

    לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה IN לחיבור לחור המתאים באורגנייזר . 

        העבר מבנים מכל סוג - השתמש במברגה לפתיחה וסגירת בורג המבנה בלבד ונשיאתו בעת 
ההעברה .

        לאחר מדידה: החזר מבנים למודל בעזרת הזויתן .
   הוצא כיפות ריפוי מהאורגנייזר.

   החזר כיפות ריפוי לשתלים.

בעיות אפשריות : 

  

תחזוקה :
במטלית  המברגה  את  נקה  ממושך.  לזמן  תקין  תפקוד  תאפשר  הזוויתן  של  ופשוטה  נכונה  תחזוקה 
אלכוהול לחה בלבד - אוטוקלב אסור בהחלט! הפרד ושמן את הראש הזוויתי בלבד (1a), ללא צואר 
ושמן את הראש בשני  היטב  ייבש  אינו בשימוש,  גם אם  ימים  ומידי כמה  יום העבודה  הדוריוט לאחר 

קצותיו לאחר אוטוקלב.

חלקים רזרביים :
ראש זוויתי, אורגנייזר, מפתחות, מבנים, הולדרים, סוללות ניתן לרכוש בנפרד.

 

אחריות למכשיר:
האחריות למכשיר היא למשך 18 חודשים מיום הרכישה (שנה לראש הזוויתי).  
האחריות תקפה רק אם השימוש במכשיר ותחזוקתו נעשו בהתאם להוראות.

האחריות אינה תקפה במקרים שנעשה בו שימוש אגרסיבי או חבלה  חיצונית .
תיקון או החלפת המכשיר באחריות מוגבלת לשיקולו של היצרן.

אין אחריות היצרן או החברה חלה כלפי צד ב או ג.

הערה: ההסברים המופיעים בעלון בלשון זכר מתייחסים גם ללשון נקבה.
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טל. 04-8342239  omplant@gmail.com

מיוצר ע”י אומפלנט בע“מ 

www.omplant .com למידע נוסף:  

 © המוצר הוא פטנט רשום של חברת אומפלנט, אין להעתיק או להשתמש בכל חומר או חלק ממוצר זה ללא 
רשות בכתב מהחברה.

סוללות                 ליתיום מנגן דיאוקסיד

זמן עבודה                 שנתיים (כ 7000 פעולות)

מתח/הספק                 6 וולט/1000 מיליאמפר שעה

משקל כולל סוללות        135 גרם

מהירות קבועה               200 סיבובים לדקה

הפעלה                 לסירוגין

מומנט סגירת בורג          עד  18 ניוטון ס"מ

Dear Dentist,
Please read these instructions carefully before your initial use of the product.

Description:
The Omplant Driver transfers healing caps and abutments quickly with one hand.  
Compared to the using of a hand driver it provides speed, comfort and safe from part 
dislodgement unlimited access to posterior/distally-tilted implants.

This package contains:

        Cordless screwdriver.

        Organizer.

        Driver bits. (3)   

       Lithium batteries. (2 sets)

Cleaning and Sterilizing :
Clean and disinfect the exterior of the driver (part A) with surface disinfectant cloths after 
every treatment.  Remove the latch head from the driver, lubricate and remove excess oil.  
Wrap the mini latch head, (not the driver) organizer (part B) and driver bits (part C) in sterile 
good packing and sterilize in autoclave . Lubricate and assemble the head only after it is dry.
Follow your country- specific directives, standards, and guidelines for cleaning, disinfection 
and sterilization. Follow steam sterilization class B \ class S in accordance with EN 13060, 
sterilization holding time minimum 3 minutes at 134º C. 
Store sterile goods dust free and dry.

Warning:  Autoclaving or immersing the driver is forbiden!  The sterilizing process is the 
sole responsibility of the user.

Batteries :
CR2 Lithium batteries with incorporated polyswitch, to avoid an
external short circuit, are included in this package.
They last one year (approx. 5000 operations).
When the driver can no longer produce the "click",
replace the batteries with fresh ones.  
Inserting the batteries:  Open the battery cover and
insert batteries (part D) in the direction indicated (+).
Close the battery cover properly. 

Warnings :  
- Other types of batteries should not be used with this device.
Improper use of the batteries is liable to cause a fire or explosion.  
- Do not heat, break, short out, or recharge the batteries.
- Keep the batteries out of children's reach.
- Empty batteries should be properly disposed of according to
known rules, and they should not be treated as regular trash.

Operating the Omplant Driver:
Hold the driver in hand and press head always downward. The drive handpiece motor is 
controlled by two push-button switches.  It will continue to operate until the push-button 
switch is released.The front switch starts a screw-tightening rotation (clockwise) and the 
rear switch starts a screw-release rotation (counter clockwise).  A "click" sound indicates 
the end of clockwise rotation.

Warning: Stop the motor while click sound warning. Prior to each use, inspect the 
device for proper functioning. Check secure location of the latch head and the 
driver bit connection. Transferring parts in the patient's mouth requires 
carefulness.  Use this device only for its intended purpose.

Organizer :
The patented organizer can be used for 14 healing caps per jaw and it is also designed to 
put the driver, driver bits, hand drivers, etc. in place.
To avoid scratches use soft alchohol wipes for cleaning!

Driver Bit (1.25 mm / 0.050 inch) :  
Driver bits 1/2/3 (19mm / 21.5mm / 24mm) are included with the kit. 

Driver Bit 1.20 mm / 0.048 inch (19mm /24mm)  not included.

Instructions for Working with the Omplant Driver :

Place the lab model and the organizer in the same direction in which the patient is sitting.
Use the driver to remove the healing caps to the organizer at once. 

     Start OUT to catch a healing cap from an implant .
     Start IN 1-2 seconds into a suitable threaded hole in the organizer. 
         Remove abutments from the stone model into the implants using the driver for the 
abutment‘s screw.
         Transfer the abutments back to the lab model.
    Start OUT to catch the healing cap from the organizer.
    Start IN to conect the healing caps back to the implants.

Troubleshooting :

Maintenance :
The driver requires very simple maintenance in order to function properly for long periods 
of time.  Disconnect and lubricate the mini latch head (a1) without the "doriot" trunk,  dry it 
and lubricate again before reassembling. lubriacte also if not in use  after some days. 

Spare Parts :
Latch head, organizer, driver bits, abutments, holders and batteries can be purchased separately.

Product Warranty :
The Omplant Driver is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for 
a period of 24 months from the date of purchase (one year for latch head).  This warranty 
applies only if the product has been maintained according to the above instructions.  The 
warranty does not apply if the product has been subject to misuse or abuse.  Sole liability 
under this warranty is limited to the repair or replacement of the product depending on the 
manufacturer's judgment.  No other warranties are expressed or implied. 

EMC Declarations:
The Omplant Driver is to be used by medical professionals only. The device can cause radio 
interference or the malfunction of near located devices. It may be necessery to take 
measures to decrease this influence.

©This product is a registered patent of Omplant Ltd.
 It is forbidden to copy or use any part of this product without permission from the owne

Users manual and declaration of manufacturer-electromaganetic emission
The Omplant Driver is to be used in electromagnetic environment specified below.
The user of Omplant Driver shall ensure that the device is used in such environment.
Test of emission

HF emission
CISPR 11

HF emission
CISPR 11
Harmonic
emission

IEC 61000-3-3

Voltage fluctuation
and flicker

IEC 61000-3-3

Group 1

Class B

N/A

N/A

Conformity Electromagnetic environment - instruction
Omplant Driver uses HF energy for its internal function 
only. Therefore its emission is low and it is not probable 
that it can cause interfernce.
Omplant Driver is intended to be used in all institutions  
including households and building connected directly to 
public electricity network.

Users manual and declaration of manufacturer-electromaganetic immunity
The Omplant Driver is to be used in electromagnetic environment specified below.
The user of Omplant Driver shall ensure that the device is used in such environment.
Test of immunity

ESD
IEC 61000-4-2

Fast transients
IEC 61000-4-4

Surge
IEC 61000-4-5

Voltage interruption
IEC 61000-4-11

Magnetic field 50/60 Hz
IEC 61000-4-8

Group 1 6 kV contact discharge
8 kV air discarge

N/A

N/A

N/A

3 A/m 3 A/m

Test level Conforming level  environment - instruction
Floor should be wooden, concrete or 
ceramic tiles.
For synthetic material floor the relative 
humidity should be at least 30%

Power frequency magnetic field should  
be limited to leveis typical to light 
industry environment.

omplant@gmail.com Tel. +972-4-8342239 Fax.+972-4-9513060 
Manufactured by Omplant Ltd.
For more information:  www.omplant.com    
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בדוק והדק תמיד את הראש לפני תחילת העבודה

שימון ראש!  החלף סוללות או פנה ליצרן.

מפתח לא מסתובב כראוי

המנוע נעצר ולא מצליח להגיע 

לקליק סוף סגירה

אין תגובה בסוויצ‘ים (דו-כיווני)

בעיה בכיוון אחד 

בדוק סוללות / מגעים

פנה לנציג מורשה

בעיה                                                פתרון

A
B
C
D

A
B
C
D

Batteries                Lithium Manganese Dioxide 
Working Capacity Approx. one year (about 7000 operations)
Voltage /Power 6V 
Weight (including battery) 135 g / 4.71 oz
Constant Rotation speed 200 rpm 
Mode of operation intermittent
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Problem                                  Solution

Driver is too weak 
/ can't reach the click sound

Check batteries / contactsNo response in BOTH switches

Secure latch head and bit connection
lubricate head / change
batteries / change to a new head (NSK compatible)
/ authorized representative

Contact authorized representative No response in ONE switch

Wireless Prosthetic Parts Screwdriver and Organizer

Astra, Zimmer, Biohorizon, MIS, Lifecore...

Nobel, 3i, Friadent, keystone

Nobel, 3i, Friadent, keystone, Ankylos, lifecore

Straumann / ITI

Replace Select

Gold Screw/Nobel Biocare

Compatiable system List:
Hex 1.3 mm/.050 inch

Hex 1.2 mm/.048 inch

Hex 0.9 mm/.035 inch

SCS - Torx

UniGrip - Torx

Square 1.3 mm/.050 inch


