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1.
ตัง้แต่ยุคแรก ๆ ของก�รปลูกฝังทันตกรรม ก�รผ่�ตัดกระดูกได้รบัก�รเตรยีมโดยใช้
หวัเจ�ะม�ตรฐ�นท่ีออกแบบม�สำ�หรบัใชใ้นง�นอุตส�หกรรม ก�รออกแบบหวัเจ�ะเหล่�
นี้ได้พิสูจน์แล้วว่�ส�ม�รถใชง้�นได้สำ�หรบัก�รใชง้�นท�งทันตกรรม อัตร�คว�มสำ�เรจ็
ของก�รใส่ร�กฟันเทียมนัน้เป็นท่ีน่�พอใจเมื่อเวล�ผ่�นไป แต่ยังข�ดเทคนิคก�รเตรยีม
ก�รผ่�ตัดกระดูกอีกหล�ยประก�ร ก�รออกแบบหวัเจ�ะม�ตรฐ�นท่ีใชใ้นก�รฝังร�กฟัน
เทียมนัน้ทำ�ขึ้นเพื่อขุดกระดูกเพื่อสร�้งท่ีว่�งสำ�หรบัใส่ร�กฟันเทียม ก�รออกแบบหวั
เจ�ะม�ตรฐ�นในรูปทรงบิดหรอืรอ่ง ส�ม�รถตัดกระดูกได้อย่�งมีประสิทธผิล แต่โดย
ทัว่ไปแล้วจะไม่สร�้งก�รผ่�ตัดกระดูกท่ีเส้นรอบวงท่ีแม่นยำ� ก�รผ่�ตัดกระดูกอ�จย�วไป
และเป็นวงรเีนื่องจ�กก�รสัน่สะเทือนของหวัเจ�ะ ในสถ�นก�รณ์เหล่�นี้ แรงบิดของก�ร
สอดใส่ร�กฟันเทียมจะลดลง ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มไม่มัน่คงและข�ดก�รผส�นรวมท่ีอ�จเกิดขึ้น
ได้ ก�รผ่�ตัดกระดูกท่ีเจ�ะเข้�ไปในตำ�แหน่งกระดูกท่ีมีคว�มแคบ อ�จทำ�ใหเ้กิด รอยเปิด
แยก ทัง้ด้�นแก้มหรอืด้�นล้ิน ซึ่งยังลดคว�มมัน่คงหลัก และจะต้องมีขัน้ตอนก�รปลูก
กระดูกเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มค่�ใชจ้่�ยและเวล�ในก�รรกัษ� 
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การเตรยีมการผ่าตัดกระดกู
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ใชโ้หมด Osseodensification 
ทำ�ใหส้ว่นนอกแน่นขึ้นจ�ก
ก�รปลกูถ่�ยขึ้นเองแบบ
อัดแน่น

ก�รปลกูกระดกูฟันโดยก�ร
ทำ�ใหแ้น่นในสว่นปล�ยสดุ
ของ ก�รผ�่ตัดกระดกูชว่ย
ปลกูกระดกูโพรงอ�ก�ศ
ข�้งจมูก

I. เทคนิคก�รเจ�ะรอ่งฟันโดยท่ีทำ�ใหก้ระดกูหน�แน่นขึ้นและ
คำ�อธบิ�ยโดยสงัเขปของหวักรอ Densah®

เทคโนโลยหีวักรอ Densah® เป็นเทคโนโลยท่ีีใชก้�รเตรยีมกระดกูท�งชวีกลศ�สตรแ์บบ
ใหมท่ี่เรยีกว�่ เทคนิคก�รเจ�ะรอ่งฟันโดยท่ีทำ�ใหก้ระดกูหน�แน่นขึ้น “Osseodensification” 
เทคนิค osseodensification จะไมขุ่ดเนื้อเยื่อกระดกูซึ่งแตกต่�งจ�กเทคนิคก�รเจ�ะฟันแบบ
ดัง้เดิม แต่เน้ือเยื่อกระดกูจะถกูบบีอัดและปลกูถ่�ยขึ้นเองไปพรอ้ม ๆ กันในทิศท�งท่ีขย�ย
ออกไปด้�นนอกจ�กก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อหวักรอ Densah® หมุนด้วยคว�มเรว็สงูในทิศท�ง
ท่ีกลับด้�นและไมตั่ดด้วยก�รใหน้้ำ �ภ�ยนอกอย�่งสม่ำ�เสมอ จะเกิดชัน้เนื้อเยื่อกระดกูท่ีแขง็
แรงและหน�แน่นขึ้นต�มผนังและฐ�นของก�รตัดกระดกู เนื้อเยื่อกระดกูท่ีอัดแน่นจะทำ�ให้
ร�กฟันเทียมท่ีคณุชื่นชอบยดึติดแน่นม�กขึ้น และอ�จชว่ยใหก้�รรกัษ�เรว็ขึ้น 

ง�นวจิยัก�รตรวจสอบคว�มถกูต้องท�งชวีกลศ�สตร1์และท�งจุล
ก�ยวภิ�คศ�สตรข์องเนื้อเยื่อ2,3,4 ของเทคนิค Osseodensification และขัน้
ตอนก�รใชเ้ทคโนโลยหีวักรอ Densah® ได้ขอ้สรุปว�่ ในกระดกูหน้�แขง้หมู
และสนักระดกูเชงิกร�นของแกะ เทคนิค Osseodensification อ�จชว่ยให้
มกี�รขย�ยตัวของกระดกู เพิม่คว�มแขง็แรงของร�กฟันเทียม และสร�้ง
ชัน้ท่ีหน�แน่นรอบ ๆ บรเิวณท่ีเตรยีมไว ้โดยทำ�ใหอ้นุภ�คของกระดกูอัด
แน่นและมกี�รปลกูถ่�ยขึ้นเองต�มคว�มลึกทัง้หมดของก�รผ�่ตัดกระดกู

1. Huwais, Salah, and Eric G. Meyer. "A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant Contact." International Journal of Oral & 
Maxillofacial Implants 32.1 (2017).
2. Trisi, Paolo, et al. "New osseodensification implant site preparation method to increase bone density in low-density bone: in vivo evaluation in sheep." Implant dentistry 25.1 (2016): 24.
3. Lahens, Bradley, et al. "Biomechanical and histologic basis of osseodensification drilling for endosteal implant placement in low density bone. An experimental study in sheep." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 63 
(2016): 56-65.
4. Lopez, Christopher D., et al. "Osseodensification for enhancement of spinal surgical hardware fixation." Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 69 (2017): 275-281.

*ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเร�ท่ี www.versah.com/our-science



6 1. ก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกู

1-14

เทคนิค 
OSSEODENSIFICATION
ก�รเตรยีมกระดกูด้วยแรงของก�ร

เคล่ือนไหวของของเหลว

การปลกูกระดกูแบบอัดแน่น/การ
ทำาให้หนาแน่น

ก�รคงผลลัพธข์องกลุ่มกระดกูใน BIC ท่ีสงูขึ้น

เพิม่ความหนาแน่นของ
กระดกูให้มากขึน้

เรง่ก�รสม�นกระดกู

เพิม่ความเค้นตกค้าง

เสรมิสร�้งก�รสร�้งกระดกูโดยใชช้วีวทิย�เชงิกล

เพิม่ความแขง็แรงของรากฟันเทียม

แรงบดิแทรกและ ISQ ท่ีสงูขึ้นจะลดก�ร
เคล่ือนไหวแบบไมโคร
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 หม�ยเหต:ุ ก�รอ้�งอิงเหล่�นี้แสดงใหเ้หน็ถึงหลักก�รทัว่ไปของชวีกลศ�สตรแ์ละก�รรกัษ�ร�กฟันเทียม ไมไ่ด้เจ�ะจงเฉพ�ะหวักรอ Densah®

1. ก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกู
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ลกัษณะเฉพาะและขอ้ดทีาง
คลนิิก

หวัเจ�ะแบบเกลียวปกติหรอืหวัเจ�ะรอ่งตรงมบี�่ 2-4 แหง่เพื่อนำ�ท�งหวัเจ�ะผ�่น
ท�งก�รผ�่ตัดกระดกู หวักรอ Densah® ถกูออกแบบใหม้ ี4 บ�่หรอืม�กกว�่นัน้ 

ซึ่งนำ�หวัเจ�ะผ�่นกระดกูอย�่งแมน่ยำ� ก�รมบี�่ม�กขึ้น หม�ยถึง ก�รสัน่สะเทือน
ท่ีอ�จเกิดขึ้นจะน้อยลง ในระหว�่งก�รใชเ้ทคนิค Osseodensification นัน้ หวักรอ 
Densah® ทำ�ใหเ้กิดก�รเปล่ียนรูปกระดกูท่ีควบคมุได้ ซึ่งชว่ยใหก้�รผ�่ตัดกระดกูใน
แนวทรงกระบอกขย�ยกว�้งโดยไมต้่องขุดเนื้อเยื่อกระดกูใด ๆ

9

2.
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I. โหมด

หัวกรอ Densah® จะเพิ่มขน�ดเส้นผ่�น
ศูนย์กล�งขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดขั้นตอนก�ร
ผ่�ตัดและออกแบบม�เพื่ อใช้กับ เครื่ อง
ผ่าตัดมาตรฐาน เพื่ อก�รรักษ�และกระชับ
กระดูก (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�ง
ทวนเข็มน�ฬิก� (โหมดการทำาให้หนาแน่น)
และเพื่ อตัดกระดูกอย่�งแม่นยำ�ในกรณีท่ี
จำ�เป็น (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�ง
ต�มเข็มน�ฬิก� (โหมดการตัด)

ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� 
(CW) สำ�หรบัก�รตัด

ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก� 
(CCW) สำ�หรบัก�รไมตั่ด

โหมดก�รตัดโหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น

2. ลักษณะเฉพ�ะและขอ้ดีท�งคลินิก
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II. ก�รเคล่ือนท่ี 

หวักรอ Densah® มกัจะใชกั้บก�รล้�ง
คลองร�กฟันจำ�นวนม�กใน การเคล่ือนท่ี
แบบกดลงและดึงขึน้ (กดในแนวดิ่งเพื่อ
เคล่ือนหวัเจ�ะลงในก�รผ�่ตัดกระดกู จ�ก
นัน้ดึงออกเล็กน้อยเพื่อคล�ยแรงดัน แล้ว
เคล่ือนหวัเจ�ะลงด้วยแรงดันในแนวดิ่งอีก
ครัง้ในลักษณะเข�้และออก) ระยะเวล�และ
จำ�นวนกดลงและดึงขึ้น (เข�้/ออก) มกัจะ
ขึ้นอยูกั่บคว�มหน�แน่นของกระดกูและ
คว�มย�วท่ีต้องก�ร
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การใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย
ของหวักรอDensah®

ก�รประเมนิบรเิวณเจ�ะมคีว�มสำ�คัญต่อก�รเลือกวธิกี�รเจ�ะ สณัฐ�นวทิย�ของกระดกู ปรมิ�ณ
และองค์ประกอบทัง้หมด มอิีทธพิลต่อก�รเตรยีมบรเิวณเจ�ะ หวักรอ Densah® ถกูออกแบบม�
เพื่อใหห้มุนไปข�้งหน้�และยอ้นกลับได้ ต�มเป้�หม�ยเฉพ�ะโดยพจิ�รณ�จ�กกระดกูและตำ�แหน่ง
ท่ีจะเจ�ะ เร�ควรใชป้ระสบก�รณ์ในฐ�นะแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ต�มวธิกี�รเจ�ะ
สำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมและระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

3.

12
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I. โหมดก�รตัด ใชใ้นข�กรรไกรล่�งในกระดกู “ประเภท 1” ท่ีมเีนื้อกระดกูจำ�นวนม�ก และกระดกู “ประเภท II” ท่ีมชีิน้
กระดกูเล็ก ๆ อยูห่น�แน่น

ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�

* เน่ืองจ�กรูปทรงของหวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเรยีว จึงเจ�ะลึกเกินไปหรอืใชแ้รงกดด้�นข้�ง    
โดยใหใ้ชห้วัเจ�ะนำ� Densah® แบบเรยีวท่ีจะกล่�วถึงในหน้�ต่อไปทัง้หมดในลักษณะเดียวกันนี้

ร�กฟันเทียม 3.5, 3.7, 3.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 4.0, 4.2, 4.3 mm มม.

ร�กฟันเทียม 4.5, 4.7, 4.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 5.0, 5.2, 5.3 mm มม. 

ร�กฟันเทียม 5.5, 5.7, 5.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 6.0, 6.2 mm มม.
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II. โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น

ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก�

หม�ยเหต:ุ คว�มเรว็ในก�รเจ�ะท่ีแนะนำ�คือ 800-1500 รอบต่อนาที ด้วยแรงบดิอยูร่ะหว�่ง 5-50 นิวตันเซนติเมตร สำ�หรบัทัง้สองโหมด

ร�กฟันเทียม 6.0, 6.2 มม.

ร�กฟันเทียม 4.0, 4.2, 4.3 มม.

3. ก�รใชป้ระโยชน์ได้หล�กหล�ยของหวักรอ Densah®

ร�กฟันเทียม 3.5, 3.7, 3.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 4.0, 4.2, 4.3 mm มม.

ร�กฟันเทียม 4.5, 4.7, 4.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 5.0, 5.2, 5.3 mm มม. 

ร�กฟันเทียม 5.5, 5.7, 5.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 6.0, 6.2 mm มม.



คำ�แนะนำ�ก�รใชห้วักรอ Densah® 15

ทิศท�งท่ีไมตั่ดทวนเขม็
น�ฬิก�อย�่งต่อเนื่อง (ทำ�ให้

กระดกูหน�แน่นขึ้น)

ทิศท�งก�รตัดต�มเขม็
น�ฬิก�อย�่งต่อเนื่อง 
(ตัดกระดกู)

ทำ�ใหก้ระดกูหน�แน่นหรอืตัดกระดกูด้วยก�รกดปุ่มยอ้นกลับบน
สว่นเฝ้�คมุก�รเจ�ะฝังร�กฟันเทียมของคณุ

III. ก�รใชป้ระโยชน์ได้หล�กหล�ย

ส�ม�รถใชห้วักรอ Densah® ได้ในทัง้โหมดก�รตัดและ
ก�รทำ�ใหห้น�แน่นภ�ยในขัน้ตอนเดียวกัน คณุส�ม�รถ
ใชห้วักรอ Densah® เดียวกันขยบัไปม�ระหว�่งก�รผ�่ตัด
กระดกูหล�ยท่ีในผูป่้วยได้ โดยตัดในบรเิวณหนึ่งและทำ�ให้
อีกบรเิวณหนึ่งหน�แน่น โดยก�รใชห้วักรอ Densah® 

เดียวกัน ในเสีย้นใยกระดกูแขง็ หวักรอ Densah® 

ส�ม�รถใชง้�นได้ทัง้ในโหมดก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่น
ภ�ยในก�รตัดกระดกูเดียวกัน 

ระเบยีบการ (ทำาให้หนาแน่นและคงสภาพไว)้  
หลังการตัด

ห�กต้องก�รชมวดิีโอนี้ ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร�  
www.versah.com/clinical-case-videos
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ซีฟั่นในข�กรรไกรล่�ง

ซีฟั่นในข�กรรไกรบน

ตัด

ตัด

ตัด

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมและระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

3. ก�รใชป้ระโยชน์ได้หล�กหล�ยของหวักรอ Densah®

ทำ�ใหห้น�แน่นทำ�ใหห้น�แน่น

ทำ�ใหห้น�แน่น

ทำ�ใหห้น�แน่น

บรเิวณก�รผ�่ตัดกระดกู 1

บรเิวณก�รผ�่ตัดกระดกู 2

บรเิวณก�รผ�่ตัดกระดกู 3

ทำ�ใหห้น�แน่น
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20 มม.

18 มม.

15.0 มม.

13.0 มม.

8.0 มม.

3.0 มม.

เสน้เลเซอรท่ี์หวักรอ Densah®

11.5 มม.

1.0 มม.

1. คว�มแมน่ยำ�ของก�รแสดงเครื่องหม�ยด้วยเลเซอรจ์ะถกูทดสอบภ�ยใน +/- .5 มม.

5.0 มม.

10.0 มม.

Ø ใหญ่ 

Ø เล็ก 

Ø ใหญ่ 

(Ø เฉล่ีย)

IV. ก�รแสดงเครื่องหม�ยบนหวักรอ Densah® 

หวักรอ Densah® มกี�รล้�งคลองร�กฟันภ�ยนอกและออกแบบม�เพื่อใชท่ี้คว�มเรว็
เจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ที หวักรอมกี�รแสดงเครื่องหม�ยด้วยเลเซอร1์ ตัง้แต่
คว�มลึก 3-20 มม. หวักรอ Densah® มรีูปทรงเรข�คณิตเรยีวลง หม�ยเลขแคตต�
ล็อกเป็นภ�พสะท้อนของมติิเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งขน�ดเล็กและขน�ดใหญ่ ยกตัวอย�่ง
เชน่ หวักรอ Densah® VT3848 ม ี(เสน้ผ่านศูนยก์ลางเล็ก) 3.8 มม. และท่ีสว่นแบง่
หน้�หลัง (เสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่) 4.8 มม. ท่ีเครื่องหม�ยเลเซอร ์11.5 มม. ด้วย
เสน้ผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย (4.3 มม.) ท่ีเครื่องหม�ยเลเซอร ์8 มม. ซึ่งจะกล�ยเป็น
เสน้ผ่านศูนยก์ลางท่ีสนัสำาหรบัความยาวรากฟันเทียมสัน้ไมเ่กิน 8 มม.

หม�ยเหต:ุ ก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่นต้องทำ�ภ�ยใต้ก�รล้�งคลองร�กฟันอย�่ง
ต่อเนื่อง จำ�เป็นต้องมกี�รเคล่ือนท่ีของป๊ัมเพื่อป้องกันไมใ่หเ้กิดคว�มรอ้นเกิน ควร
ทำ�ก�รเปล่ียนหวัเจ�ะและหวักรอเพื่อก�รผ�่ตัดทกุ 12-20 ครัง้ ของก�รผ�่ตัดกระดกู 

หรอืเรว็กว�่นัน้เมื่อท่ือหรอืสกึกรอ่น 

คว�มลึกของก�รเจ�ะ
วดัคว�มลึกของก�รเจ�ะของหวักรอ Densah® จ�กสว่นกว�้งท่ีสดุของสว่นปล�ยไป
ยงัเสน้บง่ชี ้โดยไมค่ำ�นึงถึงเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งหวัหรอ Densah® คว�มลึกของปล�ย
เพิม่เติมเพิม่เติมคือ 1.0 มม.



18

15.0 มม.

13.0 มม.

8.0 มม.

3.0 มม.

เสน้เลเซอรท่ี์หวักรอแบบสัน้ Densah®

11.5 มม.

1.0 มม.

1. คว�มแมน่ยำ�ของก�รแสดงเครื่องหม�ยด้วยเลเซอรจ์ะถกูทดสอบภ�ยใน +/- .5 มม.

5.0 มม.

10.0 มม.

Ø เล็ก 

Ø ใหญ่ 

V. ก�รทำ�เครื่องหม�ยหวักรอ Densah® แบบสัน้ 

หวักรอ Densah® แบบสัน้มกี�รล้�งคลองร�กฟันภ�ยนอกและออกแบบม�
เพื่อใชท่ี้คว�มเรว็เจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ที แต่ละหวัจะมกี�รทำ�เครื่องหม�ย
ด้วยเลเซอร1์ คว�มลึกตัง้แต่ 3-15 มม. หวักรอ Densah® แบบสัน้มรีูปทรง
เรข�คณิตเรยีวลง ตัวอย�่งเชน่ หวักรอแบบสัน้ Densah® V3848-S ม ี(เสน้
ผ่านศูนยก์ลางเล็ก) ขน�ด 3.8 มม. และเสน้ตัดขว�ง (เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ใหญ่่) ขน�ด 4.8 มม. ท่ีเครื่องหม�ยเลเซอรข์น�ด 10 มม.

หม�ยเหต:ุ ก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่นต้องทำ�ภ�ยใต้ก�รล้�งคลองร�กฟัน
อย�่งต่อเนื่อง จำ�เป็นต้องมกี�รเคล่ือนท่ีของป๊ัมเพื่อป้องกันไมใ่หเ้กิดคว�ม
รอ้นเกิน ควรทำ�ก�รเปล่ียนหวัเจ�ะและหวักรอเพื่อก�รผ�่ตัดทกุ 12-20 ครัง้ 

ของก�รผ�่ตัดกระดกู หรอืเรว็กว�่นัน้เมื่อท่ือหรอืสกึกรอ่น 

คว�มลึกของก�รเจ�ะ
วดัคว�มลึกของก�รเจ�ะของหวักรอ Densah® แบบสัน้จ�กสว่นท่ีกว�้งท่ีสดุ
ของปล�ยไปยงัเสน้บง่ชี ้ไมว่�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอ Densah® จะมี
ขน�ดเท่�ไหร ่คว�มลึกของปล�ยเพิม่เติมสงูสดุคือ 1.0 มม.

3. ก�รใชป้ระโยชน์ได้หล�กหล�ยของหวักรอ Densah®
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ชุดหวักรอ Densah®

ชุดหวักรอ Densah® ประกอบด้วยหวักรอ 18 หวัท่ีออกแบบม�เพื่อสร�้งก�รผ�่ตัดกระดกู
สำ�หรบัร�กฟันเทียมท่ีสำ�คัญทัง้หมดในตล�ด หวักรอ Densah® แต่ละหวัมกี�รทำ�เครื่องหม�ย
ด้วยก�รแสดงเครื่องหม�ยคว�มลึกตัง้แต่ 3-20 มม. หวักรอแบบสัน้ Densah® แต่ละหวัมกี�ร
ทำ�เครื่องหม�ยด้วยก�รแสดงเครื่องหม�ยคว�มลึกตัง้แต่ 3-15 มม. หวักรอถกูออกแบบม�เพื่อ
ใชใ้นลำ�ดับท่ีเพิม่ขึ้นอย�่งต่อเนื่องเพื่อใหไ้ด้ขน�ดของก�รผ�่ตัดกระดกูท่ีต้องก�ร 

อุปกรณ์ท่ีมอียูใ่นชุดหัวกรอ:
• หวักรอ Densah® 12 หวั
• หวักรอแบบสัน้ Densah® 6 หวั
• ตัวยดึหวักรอ Densah® แบบ Universal 1 ตัว
• หวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์1 ตัว
• หวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์1 ตัว
• หมุดขน�น 2 ตัว
• หมุดขน�น XL 2 ตัว

4.

19



20 4. ชุดหวักรอ Densah®

I. มอียูใ่นชุดหวักรอ

หวักรอ Densah® ออกม�เพื่อใชส้ำ�หรบัเทคนิค Osseodensification แบบเพิม่ขึ้นทีละน้อย (สลับระหว�่ง VT5® กับ VT8®) ในกระดกูเนื้อโปรง่เพื่อ
ใหเ้กิดก�รค่อย ๆ ขย�ยตัวของก�รผ�่กระดกู ในกระดกูอ่อน ควรเตรยีมเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วยหวักรอ 

Densah® ด้วยเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียของร�กฟันเทียม 0.5-0.7 มม. ในกระดกูแขง็ ควรเตรยีมเสน้ผ�่น
ศูนยก์ล�งก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วยหวักรอ Densah® ด้วยเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียของ
ร�กฟันเทียม 0.2-0.5 มม. การรกัษากระดกูไวจ้ะสรา้งผลการดีดตัวกลับด้วยเทคนคิ Osseodensification โดยปกติท่ัวไปแล้ว จะต้องไมท่ำาให้
การผ่าตัดกระดกูมขีนาดเล็กกวา่พารามเิตอรท่ี์ระบุไวข้า้งต้น

หัวกรอ VT5® หัวกรอ VT8® หัวกรอ VS8®

VT1525 VT2535 VT3545 VT4555 VT1828 VT2838 VT3848 VT4858 VS2228 VS3238 VS4248 VS5258

(2.0 มม.) (3.0 มม.) (4.0 มม.) (5.0 มม.) (2.3 มม.) (3.3 มม.) (4.3 มม.) (5.3 มม.) (2.5 มม.) (3.5 มม.) (4.5 มม.) (5.5 มม.)

เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเฉล่ีย เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเฉล่ีย เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเฉล่ีย

โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง 
ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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I. มอียูใ่นชุดหวักรอ

หวักรอ Densah® แบบสัน้ออกม�เพื่อใชส้ำ�หรบัเทคนิค Osseodensification แบบเพิม่ขึ้นทีละน้อย (สลับระหว�่ง VT5® กับ VT8®) ในกระดกูเนื้อ
โปรง่เพื่อใหเ้กิดก�รค่อย ๆ ขย�ยตัวของก�รผ�่กระดกู ในกระดกูอ่อน ควรเตรยีมเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วย
หวักรอแบบสัน้ Densah® ด้วยเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียของร�กฟันเทียม 0.5-0.7 มม. ในกระดกูแขง็ ควร
เตรยีมเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วยหวักรอแบบสัน้ Densah® ด้วยเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่
ศูนยก์ล�งเฉล่ียของร�กฟันเทียม 0.2-0.5 มม. การรกัษากระดกูไวจ้ะสรา้งผลการดีดตัวกลับด้วยเทคนคิ Osseodensification โดยปกติท่ัวไป
แล้ว จะต้องไมท่ำาให้การผา่ตัดกระดกูมขีนาดเล็กกวา่พารามเิตอรท่ี์ระบุไวข้า้งต้น

หัวกรอแบบสัน้ VT5® หัวกรอแบบสัน้ VT8®

VT1525-S VT2535-S VT3545-S VT1828-S VT2838-S VT3848-S

โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง 
ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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ขัน้ตอนก�รเตรยีมท่ีแนะนำ�สำ�หรบัก�รผ�่ตัดกระดกูแขง็

ขัน้ตอนก�รเตรยีมท่ีแนะนำ�สำ�หรบัก�รผ�่ตัดกระดกูอ่อน

VT5®

VT8®

VS8®

1525 
(2.0 มม.)

หัวนำ�

2535 
(3.0 มม.)

3545 
(4.0 มม.)

4555 
(5.0 มม.)

1828 
(2.3 มม.)

2838 
(3.3 มม.)

3848 
(4.3 มม.)

4858 
(5.3 มม.)

2228 
(2.5 มม.)

3238 
(3.5 มม.)

4248 
(4.5 มม.)

5258 
(5.5 มม.)

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมดก�ร
ตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บระเบยีบ
ก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

4. ชุดหวักรอ Densah®

โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง 
ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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ขัน้ตอนก�รเตรยีมท่ีแนะนำ�สำ�หรบัก�รผ�่ตัดกระดกูแขง็

ขัน้ตอนก�รเตรยีมท่ีแนะนำ�สำ�หรบัก�รผ�่ตัดกระดกูอ่อน

VT5®

VT8®

1525-S 

หัวนำ�แบบสั้น

2535-S 3545-S

1828-S 2838-S 3848-S

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมด
ก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บ
ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง
ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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เสน้ผ่านศูนยก์ลางของรากฟันเทียม หวักรอ 1 หวักรอ 2 หวักรอ 3 หวักรอ 4

3.5, 3.7, 3.8 หวันำ�
VT 1525 

(2.0)
VT 2535*

(3.0)
— —

4.0, 4.2, 4.3 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838*

(3.3)
— —

4.5, 4.7, 4.8 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 2535

(3.0)
VT 3545*

(4.0)
—

5.0, 5.2, 5.3 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3848*

(4.3)
—

5.5, 5.7, 5.8 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 2535

(3.0)
VT 3545

(4.0)
VT 4555*

(5.0)

6.0, 6.2 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3848

(4.3)
VT 4858*

(5.3)

กระดกูเนื้อโปรง่อ่อน — ร�กฟันเทียมแบบเรยีวลง

II. แผนผงัแบบต้นไมเ้พื่อก�รตัดสนิใจสำ�หรบัระเบยีบก�รเทคนิค 
Osseodensification

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียม และระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

4. ชุดหวักรอ Densah®

*แสดงถึงก�รใสร่�กฟันเทียม ต่อในหน้�ถัดไป

น่ีคือระเบยีบวธิกีารท่ัวไป: โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ 
Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� 
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมด
ก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บ
ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

หวักรอ VT5® หวักรอ VT8® หวักรอ VS8®
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เสน้ผ่านศูนยก์ลางของรากฟันเทียม หวักรอ 1 หวักรอ 2 หวักรอ 3 หวักรอ 4 หวักรอ 5 หวักรอ 6 หวักรอ 7

3.5, 3.8 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 1828

(2.3)
VT 2535*

(3.0)
— — — —

4.0, 4.2, 4.3 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 1828

(2.3)
VT 2535

(3.0)
VT 2838

(3.3)
VS 3238*

(3.5)
— —

4.5, 4.7, 4.8 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 2535

(3.0)
VT 2838

(3.3)
VT 3545*

(4.0)
— — —

5.0, 5.2, 5.3 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2535

(3.0)
VT 2838

(3.3)
VT 3545

(4.0)
VT 3848

(4.3)
VS 4248*

(4.5)
—

5.5, 5.7, 5.8 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 2535

(3.0)
VT 2838

(3.3)
VT 3545

(4.0)
VT 3848

(4.3)
VT 4555*

(5.0)
—

6.0, 6.2 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3545

(4.0)
VT 3848

(4.3)
VT 4555

(5.0)
VT 4858

(5.3)
VS 5258*

(5.5)

กระดกูเนื้อโปรง่แขง็ — ร�กฟันเทียมแบบเรยีวลง

II. แผนผงัแบบต้นไมเ้พื่อก�รตัดสนิใจสำ�หรบัระเบยีบก�รเทคนิค 
Osseodensification

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียม และระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

*แสดงถึงก�รใสร่�กฟันเทียม ต่อในหน้�ถัดไป

น่ีคือระเบยีบวธิกีารท่ัวไป: โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ 
Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� 
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมด
ก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บ
ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

หวักรอ VT5® หวักรอ VT8® หวักรอ VS8®



26

II. แผนผงัแบบต้นไมเ้พื่อก�รตัดสนิใจสำ�หรบัระเบยีบก�รเทคนิค 
Osseodensification

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของรากฟันเทียม หวักรอ 1 หวักรอ 2 หวักรอ 3 หวักรอ 4 หวักรอ 5

3.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VS 2228*

(2.5)
— — —

4.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VS 3238*

(3.5)
— —

5.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3848

(4.3)
VS 4248*

(4.5)
—

6.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3848

(4.3)
VT 4858

(5.3)
VS 5258*

(5.5)

กระดกูเนื้อโปรง่อ่อน — ร�กฟันเทียมแบบตรง

4. ชุดหวักรอ Densah®

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียม และระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

*แสดงถึงก�รใสร่�กฟันเทียม ต่อในหน้�ถัดไป

น่ีคือระเบยีบวธิกีารท่ัวไป: โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ 
Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� 
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมด
ก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บ
ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

หวักรอ VT5® หวักรอ VT8® หวักรอ VS8®
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II. แผนผงัแบบต้นไมเ้พื่อก�รตัดสนิใจสำ�หรบัระเบยีบก�รเทคนิค 
Osseodensification

เสน้ผ่านศูนยก์ลางของรากฟันเทียม หวักรอ 1 หวักรอ 2 หวักรอ 3 หวักรอ 4 หวักรอ 5 หวักรอ 6 หวักรอ 7

3.0 หวันำ�
VT 1525

(2.0)
VT 1828

(2.3)
VS 2228*

(2.5)
— — — —

4.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VS 3238*

(3.5)
— — — —

5.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2535

(3.0)
VT 2838

(3.3)
VT 3545

(4.0)
VT 3848

(4.3)
VS 4248*

(4.5)
—

6.0 หวันำ�
VT 1828

(2.3)
VT 2838

(3.3)
VT 3545

(4.0)
VT 3848

(4.3)
VT 4555

(5.0)
VT 4858

(5.3)
VS 5258*

(5.5)

กระดกูเนื้อโปรง่แขง็ — ร�กฟันเทียมแบบตรง

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียม และระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

*แสดงถึงก�รใสร่�กฟันเทียม

น่ีคือระเบยีบวธิกีารท่ัวไป: โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมโดยหวักรอ 
Densah® สำ�หรบัก�รฝังร�กฟันเทียมท่ีเจ�ะจง ห�กต้องก�รดหูรอืด�วน์โหลด PDF ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร� 
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® จะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมด
ก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บ
ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (ดหูน้� 31)

หวักรอ VT5® หวักรอ VT8® หวักรอ VS8®
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ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้หา้มใชส้ำาหรบัการ
ใชห้วักรอ Densah®5.

28

สขุภ�พโดยทัว่ไปของผูม้คีณุสมบติัพรอ้มใสร่�กฟันเทียมควรได้รบัก�รประเมนิอย�่งรอบคอบก่อนก�รรกัษ� ผูป่้วยท่ีมปัีญห�สขุภ�พอย�่งรุนแรงหรอืมสีขุภ�พไมด่ี ไมค่วรได้
รบัก�รรกัษ�ด้วยก�รใสร่�กฟันเทียม ผูป่้วยท่ีมปัีญห�ท�งก�รแพทยอ์ย�่งเชน่: ระบบภมูคิุ้มกันท่ีเสยีห�ย ก�รใชย้�หรอืแอลกอฮอล์อย�่งผดิกฎหม�ย เลือดออกท่ีไมส่�ม�รถ
ควบคมุได้ คว�มผดิปกติของต่อมไรท่้อ หรอืก�รแพไ้ทเทเนียม ควรได้รบัก�รประเมนิอย�่งรอบคอบก่อนก�รรกัษ�หรอืยกเวน้ ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�ร
ตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมและระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ� ห�้มใชแ้รงกดด้�นข�้งเมื่อกำ�ลังเจ�ะด้วยหวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์

ขอ้ห้ามใช ้

1.  เทคนิค Osseodensification ไมไ่ด้ผลกับกระดกูทึบ 
ใน (ประเภท I/กระดกูเนื้อแน่น)ใหใ้ชห้วักรอ Densah® 
ในโหมดก�รตัด (CW) และยอ้นกลับออกม� (CCW) 
เพื่อทำ�ก�รปลกูกระดกูซ้ำ� (ระเบยีบก�รทำ�ใหห้น�แน่น
และคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด)

2.  ก�รผ�่ตัดแบบดัง้เดิมอ�จมคีว�มเสีย่งสงูกว�่ต่อก�ร
ล้มเหลวของร�กฟันเทียมเนื่องจ�กขอ้จำ�กัดในก�ร
ใหใ้ชเ้ทคนิคก�รกระเด้งกลับท่ีต้องก�รและก�รล้�ง
คลองร�กฟันท่ีเพยีงพอ

3.  หลีกเล่ียงก�รทำ�ใหเ้นื้อเยื่อปลกูถ่�ยววิธิพนัธุม์คีว�ม
หน�แน่น 

ขอ้บง่ใช ้

1.  หวักรอ Densah® และหวักรอแบบสัน้ Densah® มกี�ร
ระบุไวส้ำ�หรบัใชใ้นก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูสำ�หรบั
ก�รใสร่�กฟันเทียมในข�กรรไกรล่�งหรอืข�กรรไกรบน

2.  หวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอรแ์ละหวันำ�เจ�ะ 
Densah® แบบเทเปอรส์ัน้ถกูนำ�ม�ใชส้ร�้งหลมุเริม่ต้นใน
กระดกูเพื่อเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูสำ�หรบัก�รใสร่�กฟัน
เทียมและตรวจสอบคว�มลึกของก�รเจ�ะ

3.  หมุดขน�ดนัน้ใชส้ำ�หรบัเป็นตัวนำ�ขน�นกับหวักรอ 
Densah®

4.  ตัวยดึหวักรอแบบ Universal เป็นตัวยดึสำ�หรบัหวั
กรอ Densah® หวักรอ Densah® แบบสัน้ หวัเจ�ะนำ� 
Densah® แบบเทเปอร ์หวัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร์
สัน้ และหมุดขน�น
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I. เทคนิค Osseodensification ในปรมิ�ณกระดกูเนื้อโปรง่ป�นกล�งและอ่อน

 1. ขยบัขึ้นลงเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบัตำ�แหน่งร�กฟันเทียม

 2.  เจ�ะเข�้ไปท่ี คว�มลึกท่ีต้องก�ร โดยใชห้วัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์(คว�มเรว็หวัเจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ที
พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและเป็นเวล�น�น) เมื่อก�รเจ�ะไมไ่ด้ใชแ้รงดันด้�นข�้ง และตรวจสอบ
คว�มลึกก�รเจ�ะ 

 3.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ Densah® ท่ี
แคบท่ีสดุ ต้ังค่ามอเตอรหั์วเจาะให้หมุนกลับ (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�ร
ล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น)

 4.  เริม่ต้นก�รใชห้วักรอเข�้ไปในก�รผ�่ตัดกระดกูในทิศท�ง CCW เพื่อทำ�ใหเ้กิดคว�มหน�แน่น เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อน
กลับแบบสมัผสัของหวักรอท่ีกำ�ลังถอยออกม�จ�กก�รผ�่ตัดกระดกู ปรบัความดันด้วยการเคล่ือนไหวโยกขึน้ลง
จนกว�่จะถึงคว�มลึกท่ีต้องก�ร ก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น เป็นสิง่ท่ีจำ�เป็นเสมอ 

 5.  ห�กรูส้กึถึงแรงต้�น ใหเ้พิม่แรงกดเบ� ๆ และจำ�นวนก�รเคล่ือนท่ีแบบกดลงและดึงขึ้นเพื่อใหไ้ด้คว�มลึกท่ีต้องก�ร 

 6.  ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรง
บดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ
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เร�ขอแนะนำ� ให้ใชหั้วกรอ Densah® แบบเพิม่ขึน้ทีละน้อย ใชหั้วเจาะ VT8® เป็นขัน้ตอนการสลับระหวา่งหัวเจาะ 
VT5® ท่ีต่อเนื่องกัน ห�กจำ�เป็น ให้เพิม่จำานวนการเคล่ือนท่ีแบบกดลงและดึงขึน้เพื่อใหไ้ด้คว�มลึกท่ีต้องก�ร

 1. ขยบัขึ้นลงเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบัตำ�แหน่งร�กฟันเทียม 

 2.  เร�ขอแนะนำ�ใหเ้ตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกู ใหลึ้กอีก 1.0 มม. ม�กกว�่คว�มย�วสดุท้�ยของร�กฟันเทียมโดยก�ร
ใชห้วัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเรยีว (คว�มเรว็หวัเจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มกับล้�งคลองร�กฟันด้วย
น้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น)

 3.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ 

Densah® ท่ีแคบท่ีสดุ ต้ังค่ามอเตอรหั์วเจาะให้หมุนกลับ (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบ
ต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อ
รูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับแบบสมัผสัของหวักรอท่ีกำ�ลังถอยออกม�จ�กก�รผ�่ตัดกระดกู ปรบัความดันด้วย
การเคล่ือนไหวโยกขึน้ลงจนกว�่จะถึงคว�มลึกท่ีต้องก�ร คณุอ�จสงัเกตแรงต้�นและผลกระทบก�รตอกเบ� 
ๆ ขณะท่ีกดลงเพื่อเคล่ือนหวักรอไปข�้งหน้�ลงสูก่�รผ�่ตัดกระดกู

II. เทคนิค Osseodensification ในคณุภ�พกระดกูเนื้อโปรง่ท่ีหน�แน่นโดยเฉพ�ะในข�กรรไกรล่�ง

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®
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 4.  (ทำาให้หนาแน่นและคงสภาพไว)้ หลังการตัด (DAC) หากจำาเป็น: เมื่อรูส้กึถึงแรงต้�นม�กได้ เปล่ียนมอเตอร์
หัวเจาะเป็นโหมดการตัดไปขา้งหน้า (ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟัน
ด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รเคล่ือนหวักรอ Densah® ไปข�้งหน้�ลงสูก่�รตัดกระดกูจนกว�่จะถึงคว�มลึก
ท่ีต้องก�ร อยูใ่นการผ่าตัดกระดกู เปล่ียนมอเตอรห์วัเจ�ะกลับ เพื่อให้เป็นโหมดการทำาให้หนาแน่นโดยการหมุน
กลับ เพื่อทำ�ใหห้น�แน่นและปลกูกระดกูท่ีถกูตัดกลับเข�้ไปในผนังก�รผ�่ตัดกระดกู ด้วยก�รไมถ่อนหวักรอออกจ�ก
ก�รผ�่ตัดกระดกูระหว�่งโหมดก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่น คณุจะใสอ่นุภ�คของกระดกูท่ีถกูตัดใหมภ่�ยในขอบเขต
ของก�รผ�่ตัดกระดกูกลับเข�้ไป (ดภู�พประกอบท่ีหน้� 32)

 5.  ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรง
บดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ

 6.   แนะนำ�ใหใ้ชเ้ทคนิค Osseodensification ในกระดกูเนื้อโปรง่หน�แน่นเพื่อขย�ยคว�มกว�้งของสนัเหงือกท่ีน้อยกว�่ท่ี
เพยีงพอในข�กรรไกรล่�ง

 7.  ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ Densah® อ�จจะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมดก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ใน
ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บระเบยีบก�รทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด 

II. เทคนิค Osseodensification ในคณุภ�พกระดกูเนื้อโปรง่ท่ีหน�แน่นโดยเฉพ�ะในข�กรรไกรล่�ง
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ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก� (CCW) 

สำ�หรบัก�รไมตั่ด

ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� (CW) 

สำ�หรบัก�รตัด

ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก� (CCW) 

สำ�หรบัก�รไมตั่ด

โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น
โหมดก�รตัดโหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น

ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (DAC)

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมและระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®
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2.0 มม.

III. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยแนวสนัด้�นข�้งได้

A. หตัถก�รขย�ยสนัเหงือก
 เทคนิค Osseodensification จะไมส่ร�้งเนื้อเยื่อ แต่อ�จปรบัใหเ้หม�ะสมและรกัษ�เนื้อเยื่อท่ีมอียูแ่ล้ว 

  จำ�เป็นต้องใชแ้กนกระดกูเนื้อโปรง่ไมต่่ำ�กว�่ 2 มม. และอัตร�สว่นกระดกูเนื้อโปรง่/กระดกูทึบไมต่่ำ�กว�่ ≥ 1/1 เพื่อใหก้�รขย�ยตัวแบบถ�วรถึงต�มท่ีค�ด
ก�รณ์ได้ ยิง่มกีระดกูทึบม�กเท่�ใด ก็ยิง่จำ�เป็นต้องมแีกนกระดกูเนื้อโปรง่เพื่อเอ้ือก�รขย�ยตัวท่ีค�ดก�รณ์ได้ สนัเหงือกขัน้ต่ำ�ท่ีเหม�ะสำ�หรบัก�รขย�ย
คือ 4 มม. (แกนกระดกูเนื้อโปรง่ 2 มม. + กระดกูทึบ 1 มม. ในแต่ละด้�น) 

 

 ระเบยีบก�รนี้จะแสดงเพื่อขย�ยสนัเหงือกท่ีมยีอดแคบและฐ�นท่ีกว�้งขึ้น ซึ่งไมไ่ด้ระบุไวใ้นสนัเหงือกท่ียุบตัวลงโดยมฐี�นแคบ

  ในกรณีขย�ยสนัเหงือก กรุณ�ปรบัขน�ดก�รผ�่ตัดกระดกูของคณุใหใ้หญ่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของยอดเหงือกสำ�หรบัก�รผ�่ตัด
กระดกูนัน้เท่�กับหรอืใหญ่กว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งหลักของร�กฟันเทียม

1.  วนิิจฉัยและประเมนิปรมิาณกระดกู trabecular ท่ีมอียูโ่ดยใช ้CBCT เพื่อประเมนิองค์ประกอบ
ของกระดกูท่ีจำ�เป็นในก�รขย�ยตัวของพล�สติกท่ีค�ดเด�ได้ 

2. ขยบัขึ้นลงเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบัตำ�แหน่งร�กฟันเทียม

3.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ หลังก�รผ�่ตัด
ก�รเจ�ะนำ�แบบแคบๆ เริม่ต้นด้วยหวักรอ Densah® ท่ีแคบท่ีสดุ ตัง้ค่�มอเตอรห์วัเจ�ะใหห้มุนกลับ 

โหมดการทำาให้หนาแน่น (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใช้
หวักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับแบบสมัผสัของหวักรอเมื่อถอนแรงดันออกและกดลงใหม ่ใหย้กออกและดันใหมซ่้ำ � ๆ ด้วยก�ร
เคล่ือนไหวขึ้นลงจนกว�่ถึงระดับคว�มลึกท่ีต้องก�ร
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4.  ใชหั้วกรอ Densah® โดยการเพิม่ขนาดทีละน้อย เมื่อเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอเพิ่ม้ขึ้น กระดกูอ�จจะค่อยๆ ขย�ยไปจนถึงเสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง
สดุท้�ย ก�รผ�่ตัดกระดกูอ�จถกูขย�ยออกไปโดยมกีระดกูแตกน้อยท่ีสดุ ซึ่งอ�จทำ�ใหส้�ม�รถใสร่�กฟันเทียมได้เต็มคว�มย�วทัง้หมดในกระดกูท่ีได้ม�จ�ก
ก�รปลกูถ่�ยกระดกูสว่นอ่ืนของตนเองโดยไมป่ร�กฎเกลียวใหเ้หน็ ก�รผ�่ตัดกระดกูข�กรรไกรล่�งจะต้องมกี�รว�งแผนและดำ�เนินก�รใหลึ้กกว�่คว�มย�ว
ของร�กฟันเทียม 1 มม. 

5.  ใสร่ากฟันเทียมท่ีมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางเท่ากับหรอืใหญ่กวา่ความกวา้งของสนัเหงือกเล็กน้อย (ใหญ่กว�่ได้ถึง 0.7 มม.) ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใส่
ร�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรงบดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ ควรใสร่�กฟันเทียมท่ีมี
เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งท่ีเหม�ะสมในแผนก�รรกัษ�และมไีวใ้ชใ้นก�รนัดหม�ยผ�่ตัด 

6.  ห�กคว�มหน�ของกระดกูด้�นแก้มน้อยกว�่ 1.5-2.0 มม. เกิดขึ้นหลังจ�กเทคนิค Osseodensification ใหท้ำ�ก�รปลกูเนื้อเยื่อแขง็และอ่อนรูปวเีนียรเ์พื่อเพิม่
รอบ ๆ ร�กฟันเทียมเพื่อพฒัน�คว�มหน�ของเนื้อเยื่อท่ีอ�จเพิม่คว�มมัน่คงในระยะย�ว ก�รครอบร�กฟันเทียมทัง้หมดอ�จถกูพจิ�รณ�สำ�หรบัรเบยีบก�ร
รกัษ� 2 ขัน้ตอน

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รก�รใชง้�นท่ีแนะนำ�นี้

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®

ร�กฟันเทียม 3.5, 3.7, 3.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 4.0, 4.2, 4.3 mm มม.

ร�กฟันเทียม 4.5, 4.7, 4.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 5.0, 5.2, 5.3 mm มม. 

ร�กฟันเทียม 5.5, 5.7, 5.8 mm มม.
ร�กฟันเทียม 6.0, 6.2 mm มม.
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III. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยแนวสนัด้�นข�้งได้

B. ก�รขย�ยสนัเหงือกท่ีมกี�รผ�่แยกสนัเหงือกดัดแปลง: 
 สำาหรบักรณีท่ีสนัเหงือมคีวามกวา้งน้อย 4 มม. ท่ีมแีกนกระดกูเนื้อโปรง่ไมเ่กิน 2 มม.

  ระเบยีบก�รนี้จะแสดงเพื่อขย�ยสนัเหงือกท่ีมยีอดแคบและฐ�นท่ีกว�้งขึ้น ซึ่งไมไ่ด้ระบุไวใ้นสนัเหงือกท่ียุบตัวลงโดยมฐี�นแคบ ในกรณีขย�ยสนั
เหงือก กรุณ�ปรบัขน�ดก�รผ�่ตัดกระดกูของคณุใหใ้หญ่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของยอดเหงือกนัน้เท่�กับหรอืใหญ่กว�่เสน้ผ�่น
ศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียม

1.  ในกรณีท่ีคว�มกว�้งของสนัเหงือกเบื้องต้นน้อยกว�่ 4 มม. ท่ีมแีกนกระดกูเนื้อโปรง่ไมเ่กิน 2 มม. จำ�เป็นต้องมกี�รผ�่แยกสนัเหงือกภ�ยในกระดกู 

ก�รผ�่แยกสนัเหงือกใหท้ำ�โดยเทคนิค Piezosurgery ปล�ย 0.3 - 0.5 มม. แนะนำ�ใหท้ำ�ก�รผ�่แยกสนัเหงือกใหลึ้กเท่�กับคว�มย�วของร�กฟันเทียม
ต�มแผน ไมจ่ำาเป็นต้องตัดแนวด่ิง ก�รผ�่แยกสนัเหงือกเป็นก�รเพิม่คว�มยดืหยุน่ของผนังด้�นแก้มในระหว�่งขัน้ตอนก�รขย�ย การแยกภายในน้ี
ห้ามทำาในสนัเหงือกท่ียุบตัวลงโดยมฐีานแคบ

2.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ หลังก�รผ�่ตัเโดยก�รเจ�ะนำ�แบบแคบๆ เริม่ต้นด้วยหวักรอ 

Densah®ท่ีแคบท่ีสดุ ตัง้ค่�มอเตอรห์วัเจ�ะใหห้มุนกลับ - โหมดการทำาให้หนาแน่น (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�ร
ล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับแบบสมัผสัของหวักรอเมื่อถอน
แรงดันออกและกดลงใหม ่ใหย้กออกและดันใหมซ่้ำ � ๆ ด้วยก�รเคล่ือนไหวขึ้นลงจนกว�่ถึงระดับคว�มลึกท่ีต้องก�ร

3.  ใชหั้วกรอ Densah® แบบเพิม่ขึน้ทีละน้อย เมื่อเสน้ผ�่ศูนยก์ล�งของหวักรอเพิม่ขึ้น กระดกูอ�จค่อย ๆ ขย�ยไปจนถึงเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งสดุท้�ย 

ก�รผ�่ตัดกระดกูอ�จถกูขย�ยออกไปโโยมกีระดกูแตกน้อยท่ีสดุ ซึ่งอ�จทำ�ใหส้�ม�รถใสร่�กฟันเทียมได้เต็มคว�มย�วทัง้หมดในกระดกูท่ีได้ม�จ�กก�ร
ปลกูถ่�ยกระดกูสว่นอ่ืนของตนเองโดยไมป่ร�กฏเกลียวใหเ้หน็

4.  ทำาขนาดการผ่าตัดกระดกูใหก้ว�้งกว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งหลักของร�กฟันเทียมเล็กน้อย (โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในข�กรรไกรล่�ง) เพื่อป้องกันไมใ่ห้
เกลียวของร�กฟันเทียมสอดเข�้ไปในผนังกระดกูท่ีขย�ยใหญ่เกินไป ก�รผ�่ตัดกระดกูข�กรรไกรล่�งจะต้องมกี�รว�งแผนและดำ�เนินก�ร ให้ลึกกวา่
คว�มย�วของร�กฟันเทียม 1 มม.
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ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2-3 ขัน้ตอนท่ี 4

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รก�รใชง้�นท่ีแนะนำ�นี้

5.  ใสร่�กฟันเทียมท่ีมเีสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเท่�กับหรอืใหญ่กว�่คว�มกว�้งของสนัเหงือกเล็กน้อย 

(ใหญ่กว�่ได้ถึง 0.7 มม.) ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อ
ถึงแรงบดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ ควรใส่
ร�กฟันเทียมท่ีมเีสน้ผ�่นศูนยก์ล�งท่ีเหม�ะสมในแผนก�รรกัษ�และมไีวใ้ชใ้นก�รนัดหม�ยผ�่ตัด 

6.  ห�กคว�มหน�ของกระดกูด้�นแก้มน้อยกว�่ 2.0 มม. เกิดขึ้นหลังจ�กเทคนิค Osseodensification 

ให้ทำาการปลกูเนื้อเยื่อแขง็และอ่อนรูปวเีนียรเ์พื่อเพิม่รอบ ๆ ร�กฟันเทียมเพื่อพฒัน�คว�มหน�
ของเนื้อเยื่อท่ีอ�จเพิม่คว�มมัน่คงในระยะย�ว ก�รครอบร�กฟันเทียมทัง้หมดอ�จถกูพจิ�รณ�
สำ�หรบัระเบยีบก�รรกัษ� 2 ขัน้ตอน

7.  ห�กคว�มหน�ของกระดกูด้�นแก้มขย�ยขึ้นไมเ่กิน 1 มม. อย�่ใสร่�กฟันเทียม และยอมใหใ้ชว้ธิกี�ร
แบบ 2 ขัน้ตอน (ก�รปลกูกระดกูใหข้ย�ยต�มท่ีนำ�ไว ้Guided Expansion Graft)

ขัน้ตอนท่ี 7

ขัน้ตอนท่ี 6

ขัน้ตอนท่ี 5

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®
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III. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยแนวสนัด้�นข�้งได้

C. Guided Expansion Graft: วธิกี�รแบบ 2 ขัน้ตอน 
 สำาหรบักรณีท่ีมคีวามกวา้งเริม่ต้นไมเ่กิน 3.0 มม.

1. ขยบัขึ้นลงเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบัตำ�แหน่งร�กฟันเทียม

2.  เจ�ะเข�้ไปท่ี คว�มลึกท่ีต้องก�ร โดยใชห้วัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์(คว�มเรว็หวัเจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �
ปรมิ�ณม�กและเป็นเวล�น�น)

3.  เริม่ต้นด้วยหวักรอ Densah® ท่ีแคบท่ีสดุ ตัง้ค่�มอเตอรห์วัเจ�ะใหห้มุนกลับ - โหมดการทำาให้หนาแน่น (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 
800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับ
แบบสมัผสัของหวักรอท่ีกำ�ลังถอยออกม�จ�กก�รผ�่ตัดกระดกู ยกออกและใชแ้รงดันซ้ำ� ๆ ด้วยก�รเคล่ือนไหวโยกขึ้นลง จนกว�่จะถึงคว�มลึกท่ี
ต้องก�ร

4.  เพิม่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งก�รผ�่ตัดกระดกูทีละน้อยจนกว�่จะได้คว�มกว�้งสดุท้�ย ไมเ่กิน 3.5–4.0 มม. เมื่อเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอเพิ่ม้ขึ้น 

กระดกูอ�จจะค่อยๆ ขย�ยไปจนถึงเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งสดุท้�ย ห�กต้องก�รดวูดิีโอ โปรดเยีย่มชมเร�ท�งเวบ็ www.versah.com/geg

5.  ปลกูกระดกูเบา้ฟันท่ีเพิง่สรา้งใหม ่รวมถึงบรเิวณโดยรอบด้วยวสัดเุนื้อเยื่อปลกูถ่�ยเอกพนัธุท่ี์คณุต้องก�ร ใชเ้ยื่อและได้ก�รปิดชอ่งว�่งหลัก 

อนุญ�ตใหร้กัษ� 4-6 เดือน

6.   ดำ�เนินก�ร Osseodensification เพื่อเอ้ือต่อก�รขย�ยเพิม่เติมห�กจำ�เป็นและใสร่�กฟันเทียม ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะ
อ�จหยุดเมื่อถึงแรงบดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ ควรใสร่�กฟันเทียมท่ีมเีสน้ผ�่นศูนยก์ล�งท่ี
เหม�ะสมในแผนก�รรกัษ�และมไีวใ้ชใ้นก�รนัดหม�ยผ�่ตัด
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1.

3. 4.

2.

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รก�รใชง้�นท่ีแนะนำ�นี้

 ไมเ่กิน 3.0 มม.

ไมเ่กิน 4.0 มม.

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®

III. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยแนวสนัด้�นข�้งได้
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IV. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยสนัเหงือกแนวดิ่งได้

A. Maxillary Sinus Autografting - Densah® Lift Protocol I
คว�มสงูขัน้ต่ำ�ของกระดกูท่ีเหลือม�กกว�่หรอืเท่�กับ 6 มม. คว�มกว�้งขัน้ต่ำ�ของเบ�้ฟันท่ีต้องก�ร คือ 4 มม.

คำาอธบิายโดยสงัเขป: ใชห้วักรอ Densah® โดยก�รเพิม่ทีละขน�ดเต็มท่ี ตัวอย�่ง: 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 5.0 มม.

1. วดัความสงูของกระดกูกับพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก 

 ขยบัเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคท่ีใชต้�มปกติ

2.  หัวเจาะนำา Densah® แบบเทเปอร ์ให้ต่ำากวา่พื้นโพรงอากาศขา้งจมูก 1 มม. ในกรณีท่ีคว�มสงูของสนัเบ�้ฟันท่ี
หลังเหงือกหลังจ�กนัน้คือม�กกว�่หรอืเท่�กับ 6.0 มม. และต้องก�รคว�มลึกในแนวดิ่งเพิม่เติม ใหเ้จ�ะลึกถึงสว่นลึกท่ี
กำ�หนดภ�ยในบรเิวณท่ีมคีว�มปลอดภัยโดยประม�ณ 1.0 มม. จ�กพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกโดยใชห้วัเจ�ะนำ� Densah® 

แบบเทเปอร ์(คว�มเรว็ต�มเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ที ด้วยก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�ก) ยนืยนั
ตำ�แหน่งก�รเจ�ะหวันำ�เจ�ะ Densah® ด้วยภ�พรงัสี

3.  โหมด OD ของหวักรอ Densah® (2.0) ถึงพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง
ของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ Densah® (2.0) ท่ีแคบท่ีสดุ เปล่ียนมอเตอรห์วั
เจ�ะใหห้มุนกลับ โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�ร
ล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อน
กลับแบบสมัผสัของหวักรอถึงพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกหน�แน่น ใหห้ยุดและยนืยนัตำ�แหน่งแนวดิ่งของหวักรอ 

Densah® แรกด้วยภ�พรงัสี

ขัน้ตอนท่ี 1

ขัน้ตอนท่ี 2
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ขัน้ตอนท่ี 3

ขัน้ตอนท่ี 5

ขัน้ตอนท่ี 4

4.  เขา้ไปท่ีโหมดหัวกรอ Densah® (3.0) OD ถึง 3 มม. ผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก ใชห้วักรอ 

Densah® (3.0) อันถัดไปท่ีมขีน�ดกว�้งขึ้นในโหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น (คว�มเรว็ในก�รเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 
800-1500 พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) และเคล่ือนท่ีไปข�้งหน้�เข�้ไปสูก่�รผ�่ตัด
กระดกูท่ีสร�้งขึ้นก่อนหน้�นี้ด้วยคว�มดันท่ีมกี�รปรบัและก�รเคล่ือนท่ีขึ้นลง เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับแบบ
สมัผสัของหวักรอถึงพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกหน�แน่น ใหป้รบัคว�มดันด้วยก�รเคล่ือนท่ีขึ้นลงเบ� ๆ เพื่อ
เคล่ือนไปข�้หน้�ผ�่นพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกโดยเพิม่ขึ้นทีละ 1 มม. การเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าท่ีเป็นไปได้สงูสดุ
ผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูกในระยะใด ๆ ต้องไมเ่กิน 3 มม. เมื่อหวักรอ Densah® ถัดไปท่ีมขีน�ดกว�้งขึ้น
เคล่ือนท่ีไปข�้งหน้�ในก�รผ�่ตัดกระดกู กระดกู Autogenous เพิม่เติมจะถกูผลักไปท่ีปล�ยสดุยอดเพื่อใหไ้ด้
คว�มลึกแนวตัง้เพิม่เติมและก�รยกเมมเบรนสงูสดุ 3 มม. ยนืยนัตำ�แหน่งหวักรอแนวดิ่งด้วยภ�พรงัส ี

5.   ใสร่ากฟันเทียม ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวั
เจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรงบดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจป�กต�ยแห
ว�นข�้งระบุแรงบดิ

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รก�รใชง้�นท่ีแนะนำ�นี้
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IV. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยสนัเหงือกแนวดิ่งได้
B. Maxillary Sinus Autografting - Densah® Lift Protocol II
คว�มสงูขัน้ต่ำ�ของกระดกูท่ีเหลือ คือ 4-5 มม. คว�มกว�้งขัน้ต่ำ�ของเบ�้ฟัน คือ 5 มม.

คำาอธบิายโดยสงัเขป: ใชห้วักรอ Densah® โดยก�รเพิม่ทีละขน�ดเต็มท่ี ตัวอย�่ง: 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 5.0 มม. เล่ียงการใชหั้วเจาะนำา 
Densah® แบบเรยีว์

1. วดัความสงูของกระดกูกับพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก ขยบัเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคท่ีใชต้�มปกติ 

2.   โหมด OD ของหวักรอ Densah® (2.0) ถึงพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก เล่ียงก�รใชห้วัเจ�ะนำ� Densah® แบบเทเปอร ์ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่น
ศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ Densah® (2.0) ท่ีแคบท่ีสดุ เปล่ียนมอเตอรห์วัเจ�ะใหห้มุนกลับ (คว�มเรว็หวั
เจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอเข�้ไปในก�รผ�่ตัดกระดกูจนกว�่จะ
ถึงพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกหน�แน่น ยนืยนัตำ�แหน่งหวักรอด้วยภ�พรงัสี

3.   เขา้ไปท่ีโหมดหัวกรอ Densah® (3.0) OD ถึง 3 มม. ผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก ใชห้วักรอ Densah® (3.0) อันถัดไปท่ีมขีน�ดกว�้งขึ้นและ
เคล่ือนท่ีไปข�้งหน้�เข�้ไปสูก่�รผ�่ตัดกระดกูท่ีสร�้งขึ้นก่อนหน้�นี้ด้วยคว�มดันท่ีมกี�รปรบัและก�รเคล่ือนท่ีขึ้นลง เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อนกลับแบบสมัผสั
ของหวักรอถึงพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกหน�แน่น ใหป้รบัคว�มดันด้วยก�รเคล่ือนท่ีขึ้นลงเพื่อเคล่ือนไปข�้งหน้�ผ�่นพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกโดยเพมิขึ้น
ทีละ 1 มม. ถึง 3 มม. การเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าของหัวกรอท่ีเป็นไปได้สงูสดุผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูกในระยะใด ๆ ต้องไมเ่กิน 3 มม. กระดกูจะถกู
ผลักไปยงัปล�ยสดุยอดและจะเริม่ยกเยื่อและก�รปลกูกระดกูท่ีได้จ�กก�รอัดแน่นเบ� ๆ ขึ้นไปถึง 3 มม. ยนืยนัตำ�แหน่งหวักรอแนวดิ่งด้วยภ�พรงัสี

4.  โหมดหัวกรอ Densah® (4.0), (5.0) OD ถึง 3 มม. ผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูก ใชห้วักรอ Densah® ท่ีกว�้งขึ้นต�มลำ�ดับในโหมดก�รทำ�ให้
หน�แน่น (คว�มเรว็ก�รเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ที) พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�นด้วยก�รยกเยื่อสงูสดุ 

3 มม. (เพิม่ทีละ 1 มม.) เพื่อใหไ้ด้คว�มกว�้งท่ีต้องก�รขัน้สดุท้�ยสำ�หรบัก�รใสร่�กฟันเทียม หวักรอ Densah® ต้องไมเ่คล่ือนท่ีไปขา้งหน้าเกิน 3 
มม. ผ่านพื้นโพรงอากาศขา้งจมูกตลอดเวล� ไมว่�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอ Densah® จะมขีน�ดเท่�ใดก็ต�ม 
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*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รก�รใชง้�นท่ีแนะนำ�นี้

5.  ดนุเนื้อเยื่อปลกูถ่ายเอกพนัธุไ์ปขา้งหน้า หลังจ�กบรรลเุสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง
สดุท้�ยของก�รผ�่ตัดกระดกูท่ีว�งแผนไวแ้ล้ว ใหเ้ติมก�รผ�่ตัดกระดกูด้วย
ก�รเติมเนื้อเยื่อปลกูถ่�ยเอกพนัธุชุ์ม่น้ำ �โดยสว่นใหญ่เป็นกระดกูฟ่�ม ใชห้วั
กรอ Densah® ท่ีใชใ้นขัน้ตอนท่ี 4 ในโหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น (ทวนเขม็น�ฬิก�) 
ด้วยคว�มเรว็ต่ำ� 150-200 รอบต่อนาทีโดยไมต้่องมกีารล้างคลองรากฟัน 

เพื่อดนุเนื้อเยื่อปลกูถ่�ยเอกพนัธุไ์ปข�้งหน้� หวักรอ Densah® ต้องเอ้ือในก�ร
บดอัดวสัดเุนื้อเยื่อปลกูถ่�ยเอกพนัธุเ์พื่อยกเยื่อโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกขึ้นไป 

และไมเ่คล่ือนท่ีไปข�้งหน้�เกินพื้นโพรงอ�ก�ศข�้งจมูก 2-3 มม. ทำ�ซ้ำ�ขัน้ตอน
ก�รดนุเนื้อเยื่อปลกูถ่�ยเอกพนัธุไ์ปข�้งหน้�เพื่อเอ้ือในก�รยกเยื่อเพิม่เติมต�ม
ต้องก�รต�มคว�มย�วของร�กฟันเทียม 

6.   ใสร่ากฟันเทียม ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะ
เพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรงบดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็
สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3

เล่ียงก�รใชห้วั
เจ�ะนำ�

ขัน้ตอนท่ี 4

ก�รใสเ่นื้อเยื่อปลกู
ถ่�ยเอกพนัธุ์

ขัน้ตอนท่ี 5a

ขัน้ตอนท่ี 6

ขัน้ตอนท่ี 5b

5. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ Densah®
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คว�มสงูขัน้ต่ำ�ของกระดกูท่ีเหลือเท่�กับ 2-3 มม. คว�มกว�้งขัน้ต่ำ�ของเบ�้ฟันท่ีต้องก�ร คือ 7 มม.

ระเบยีบก�รนี้จะได้รบัก�รสอนและฝึกฝนในระหว�่งหลักสตูรก�รฝึกปฏิบติัเทคนิค Osseodensification ท่ีใชแ้บบจำ�ลองคลินิกจำ�ลองท่ีออกแบบม�เป็น
พเิศษ

หลักสตูรก�รฝึกอบรมเทคนิค Osseodensification มอียูท่ี่:

https://versah.com/trade-shows-universities

*ก�รว�งแผนก�รรกัษ�และก�รใชง้�นท�งคลินิกของหวักรอ Densah® เป็นคว�มรบัผดิชอบของแพทยแ์ต่ละคน Versah® ขอแนะนำ�อย�่งยงิใหเ้สรจ็สิน้ก�ร
ฝึกอบรมภ�คปฏิบติัเทคนิค Osseodensification ท่ีผ�่นก�รรบัรอง และก�รเพิม่คว�มเขม้งวดในก�รปฏิบติัต�มระเบยีบก�รผ�่ตัดแบบดังเดิม Versah® จะ
ไมร่บัผดิชอบต่อคว�มเสยีห�ยท่ีเกิดขึ้นหรอืเป็นผลสบืเนื่องหรอืคว�มรบัผดิท่ีเก่ียวขอ้งกับก�รใชห้วักรอ Densah® เพยีงอย�่งเดียวหรอืรว่มกับผลิตภัณฑ์
อ่ืน ๆ นอกเหนือจ�กก�รเปล่ียนภ�ยใต้ก�รรบัประกัน 

C. Maxillary Sinus Autografting - Densah® Lift ระเบยีบก�ร III

IV. เทคนิค Osseodensification เอ้ือประโยชน์ต่อก�รขย�ยสนัเหงือกแนวดิ่งได้
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6.
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Versah® ระบบการผ่าตัดแบบมี
ตัวนำา

ขอ้บง่ใช ้

1.  กญุแจ G-Stop® และตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop® ชว่ยควบคมุก�รเจ�ะผ่�ตัดกระดกูในแนวดิ่ง กญุแจ 
G-Stop® และตัวนำ�แนวด่ิง G-Stop® ใชกั้บตัวนำ�แบบพมิพ ์ (ปลอก C-Guide® เพื่อควบคมุมุมของรู
ท่ีเจ�ะ) 

2.  หอ้งปฏิบติัก�รทันตกรรมจะว�ง C-Guide® ปลอก C-Guide® ในตัวนำ�ก�รผ�่ตัดใหเ้หม�ะสมกับผูป่้วย
แต่ละร�ย 

3. ตัวยดึ G-Stop® เป็นตัวยดึท่ีทำ�ก�รยดึตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop® และกญุแจ G-Stop® เท่�นัน้ 

อุปกรณ์ท่ีมอียูใ่นชุดหัวกรอ:
• เสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง 4 ขน�ดของตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop® (เล็ก กล�ง ใหญ่ ใหญ่พเิศษ) อย�่งละ 2 ตัว 
• กญุแจ G-Stop® 28 ชุดในคว�มลึกของหวัเจ�ะ 7 แบบ (3 มม. 5 มม. 8 มม. 10 มม. 11.5 มม. 13 มม. 

และ 15 มม.) ของเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งทัง้ 4 แบบ
• ตัวยดึ Versah® G-Stop®
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I. คำ�อธบิ�ยโดยสงัเขปสำ�หรบัระบบก�รก�รผ�่ตัดท่ีใชตั้วนำ� Universal

คู่มอืก�รผ�่ตัด

ปลอก C-Guide®

Versah® ชุดชิน้สว่น
สำ�หรบัระบบก�รผ�่ตัดท่ี

ใชตั้วนำ�

Versah® C-Guide® System เป็นตัวนำ�ก�รใชเ้ครื่องมอืวดัท่ีมนีวตักรรม เครื่องมอืรูปทรงคล้�ยตัวซนีี้เหม�ะสำ�หรบัก�รใชง้�นเพื่อใหเ้กิดประสทิธภิ�พสงูสดุ 

ชว่ยใหศั้ลยแพทยป์รบัเปล่ียนก�รเตรยีมก�ร (ดึงเข�้และออก) ท่ีจำ�เป็นสำ�หรบั เทคโนโลยหีวักรอ Densah® ได้อย�่งเต็มท่ี ชอ่งเปิดของกญุแจ G-Stop® 

ถกูออกแบบม�เพื่อชว่ยก�รล้�งคลองร�กฟันอย�่งเหม�ะสม Versah® G-Stop® ชว่ยในก�รผ�่ตัดท่ีใชตั้วนำ�แบบไมใ่ชก้ญุแจ

ปลอก C-Guide®

กญุแจ G-Stop®

ตัวนำ�แนวด่ิง G-Stop® 

หวักรอ Densah® รุน่ทอง*

*ก�รเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์แบบใหมท่ี่ได้รบัก�รปรบัปรุงใหด้ียิง่ขึ้น
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II. ขน�ดต่�ง ๆ ของตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop® + กญุแจ และก�รใชร้ว่มกันกับหวักรอ Densah®

VT1525 
(2.0)

VT1828 
(2.3)

VS2228 
(2.5)

VT2535 
(3.0)

VT2838 
(3.3)

VS3238 
(3.5)

VT3545 
(4.0)

VT3848 
(4.3)

VS4248 
(4.5)

VT4555 
(5.0)

VT4858 
(5.3)

VS5258 
(5.5)

S
สำ�หรบั ก�รใส่
ร�กฟันเทียมไม่
เกิน 3.25 มม.

M
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
4.3 มม.

L
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
5.3 มม.

XL
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
6.2 มม.

VPLTT

คว�มลึกในก�รเจ�ะ G-Stop® ท่ีใชไ้ด้กญุแจ G-Stop® ถกูทำ�สญัลักษณ์ด้วยเครื่องหม�ยคว�มลึกสอง (2) อัน 

1) คว�มลึกในก�รเจ�ะเมื่อว�งบนหวักรอ Densah®

2) คว�มลึกในก�รเจ�ะเมื่อว�งบนหวักรอ Densah® แบบสัน้
คว�มลึก 3 มม. สำ�หรบัหวักรอ Densah® ปกติเท่�นัน้

คว�มลึก 5 มม. สำ�หรบัหวักรอ Densah® ปกติเท่�นัน้

คว�มลึกปกติ 8 มม. = ลึกสัน้ 3 มม.

คว�มลึกปกติ 10 มม. = ลึกสัน้ 5 มม.

คว�มลึกปกติ 11.5 มม. = ลึกสัน้ 6.5 มม.

คว�มลึกปกติ 13 มม. = ลึกสัน้ 8 มม.

คว�มลึกปกติ 15 มม. = ลึกสัน้ 10 มม.

6. ระบบ Versah® Universal C-Guide®
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II. ขน�ดต่�ง ๆ ของกญุแจและตัวนำ�แนวนิ่ง G-Stop® และก�รใชร้ว่มกันกับหวักรอ Densah® แบบสัน้

VT1525-S VT1828-S VT2535-S VT2838-S VT3545-S VT3848-S

S
สำ�หรบั ก�รใส่
ร�กฟันเทียมไม่
เกิน 3.25 มม.

M
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
4.3 มม.

L
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
5.3 มม.

XL
สำ�หรบั ก�รใส่

ร�กฟันเทียมไมเ่กิน 
6.2 มม.

VPLTT-S

คว�มลึกในก�รเจ�ะ G-Stop® ท่ีใชไ้ด้
คว�มลึกหวักรอปกติ

คว�มลึกหวักรอสัน้3 mm 5 mm 6.5 mm 8 mm 10 mm

3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm
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III.  ตัวนำ�แนวดิ่งและกญุแจ G-Stop®: 
ก�รประกอบ 

 ตัวนำ�แนวดิ่งและกญุแจ G-Stop®:  
 ก�รแยกชิน้สว่น

6. ระบบ Versah® Universal C-Guide®
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IV. ผงัขน�ด เล็ก กล�ง ใหญ่ ใหญพ่เิศษ

สำ�หรบัก�รจดัว�งหวักรอ Densah® 
แบบปกติและแบบสัน้ได้สงูสดุ 3.25 มม. 

ตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop®

กญุแจ G-Stop® 

ปลอก C-Guide®

สำ�หรบัก�รจดัว�งหวักรอ Densah® 
แบบปกติและแบบสัน้ได้สงูสดุ 4.3 มม. 

สำ�หรบัก�รจดัว�งหวักรอ Densah® 
แบบปกติและแบบสัน้ได้สงูสดุ 5.3 มม. 

สำ�หรบัก�รจดัว�งหวักรอ Densah® 
แบบปกติและแบบสัน้ได้สงูสดุ 6.2 มม. 

OD 4.2 มม. OD 5 มม. OD 6 มม. OD 7 มม.

ID 4.45 มม. ID 5.25 มม. ID 6.25 มม. ID 7.25 มม.

OD 5.3 มม. OD 6.1 มม. OD 7.1 มม. OD 8.1 มม.

6 มม. 6 มม. 6 มม. 6 มม.

1 มม. 1 มม. 1 มม. 1 มม.
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ชุดหวักรอ ZGO™ Densah®7.

50

ชุดหวักรอ ZGO™ Densah® ประกอบด้วยหวักรอ 8 หวัท่ีออกแบบม�เพื่อสร�้งก�รผ�่ตัด
กระดกูสำ�หรบัร�กฟันเทียมบรเิวณกระดกูโหนกแก้มท่ีสำ�คัญทัง้หมดในตล�ด หวักรอ ZGO™ 

Densah® คว�มย�ว 65 มม. ทำ�สญัลักษณ์ด้วยเครื่องหม�ยคว�มลึกสองตัง้แต่ 15 มม.- 45 มม. 

หวักรอ ZGO™ Densah® คว�มย�ว 90 มม. ทำ�สญัลักษณ์ด้วยเครื่องหม�ยคว�มลึกตัง้แต่ 

15 มม.- 60 มม. หวักรอเหล่�นี้ถกูออกแบบม�เพื่อใชใ้นลำ�ดับท่ีเพิม่ขึ้นอย�่งต่อเนื่องเพื่อใหไ้ด้
ขน�ดของก�รผ�่ตัดกระดกูท่ีต้องก�ร

สิง่ท่ีอยูใ่นชุด:
• หวักรอ ZGO™ Densah® คว�มย�ว - 65 มม. 4 หวั 

• หวักรอ ZGO™ Densah® คว�มย�ว - 90 มม. 4 หวั 

• ตัวยดึหวักรอ ZGO™ Densah® แบบ Universal 1 ตัว
• หวัเจ�ะนำ� ZGO™ Densah®  แบบเทเปอร ์2 หวั
• กญุแจนำ�ท�ง ZGO™ 2 ตัว 
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I. มอียูใ่นชุดหวักรอ

หวักรอ ZGO™ Densah® ออกแบบม�เพื่อใชส้ำ�หรบัเทคนิค Osseodensification แบบเพิม่ขึ้นทีละน้อยในกระดกูเนื้อโปรง่เพื่อใหเ้กิดก�รค่อย ๆ 

ขย�ยตัวของก�รผ�่กระดกู ในกระดกูอ่อน ควรเตรยีมเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วยหวักรอ ZGO™ Densah® 

ด้วยเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งใหญ่ของร�กฟันเทียม 0.5-0.7 มม. ในกระดกูแขง็ ควรเตรยีมเสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง
ก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูขัน้สดุท้�ยด้วยหวักรอ ZGO™ Densah® ด้วยเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งเฉล่ียท่ีวดัได้เล็กกว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งใหญ่ของ
ร�กฟันเทียม 0.2-0.3 มม. การรกัษากระดกูไวจ้ะสรา้งผลการดีดตัวกลับด้วยเทคนคิ Osseodensification โดยปกติท่ัวไปแล้ว จะต้องไมท่ำาให้
การผา่ตัดกระดกูมขีนาดเล็กกวา่พารามเิตอรท่ี์ระบุไวข้า้งต้น

ZT™ 65 มม. Series
ZT1525-65 ZT2030-65 ZT3040-65ZT2535-65

ZT™ 90 มม. Series

ZT1525-90 ZT2030-90 ZT3040-90ZT2535-90



52

ZT™ 65 มม. Series ZT™ 90 มม. Series

หัวนำ�

ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ ZGO™ Densah® จะถกูนำ�ไป
ใชใ้นโหมดก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอื
นำ�ไปใชกั้บระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (DAC) 
(ดหูน้� 59) 

หัวนำ�

65 มม. 90 มม.

โปรดดท่ีูคู่มอือ้�งอิงวดิีโอภ�พเคล่ือนไหวของหวักรอ ZGO™ Densah® สำ�หรบัคำ�แนะนำ�ในก�รใช้
ง�นทัว่ไป ห�กต้องก�รด ูใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ www.versah.com/zgo-densah-bur

7. ชุดหวักรอ ZGO™ Densah®
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I. มอียูใ่นชุดหวักรอ

หวักรอ ZGO™ Densah® (65 มม. และ 90 มม.) จะทำ�ก�รล้�งคลอง
ร�กฟันภ�ยใน* (ต�มท่ีแสดงในรูปท่ี 1) หวัเจ�ะนำ�แบบเทเปอร ์ZGO™ 
จะทำ�ก�รล้�งคลองร�กฟันภ�ยนอกเท่�นัน้ หัวเจาะนำาแบบเทเปอร ์
ZGO™ และหัวกรอ ZGO™ Densah® เป็นแบบใชค้รัง้เดียวเท่านัน้

*เพื่อใหแ้น่ใจว�่มกี�รล้�งคลองร�กฟันอย�่งเหม�ะสมด้วยหวักรอ 
ZGO™ Densah® ตัวหวักรอจะต้องส�ม�รถจดัก�รกับก�รล้�งคลอง
ร�กฟันภ�ยในได้

ZT2535-65 มม.
รูปท่ี 1

ก�รล้�งคลองร�กฟัน
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I. โหมด 

หัวกรอ ZGO™ Densah® จะเพิ่มขน�ดเส้นผ่�น
ศูนย์กล�งขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดขั้นตอนก�รผ่�ตัดและ
ออกแบบม�เพื่ อใช้กับ เครื่ องผ่าตัดมาตรฐาน เพื่ อ
ก�รรักษ�และกระชับกระดูก (800-1500 รอบต่อน�ที) 

ในทิศท�งทวนเข็มน�ฬิก� (โหมดการทำาให้หนา
แน่น) และเพื่ อตัดกระดูกอย่�งแม่นยำ�ในกรณีท่ี
จำ�เป็น (800-1500 รอบต่อน�ที) ในทิศท�งต�มเข็ม
น�ฬิก� (โหมดการตัด)

ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� 
(CW) สำ�หรบัก�รตัด

ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก� 
(CCW) สำ�หรบัก�รไมตั่ด

โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น โหมดก�รตัด

7. ชุดหวักรอ ZGO™ Densah®
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II. ก�รเคล่ือนท่ี 

หวักรอ ZGO™ Densah® มกัจะใชกั้บ
ก�รล้�งคลองร�กฟันจำ�นวนม�กใน การ
เคล่ือนท่ีแบบกดลงและดึงขึน้ (กดใน
แนวดิ่งเพื่อเคล่ือนหวัเจ�ะลงในก�รผ�่ตัด
กระดกู จ�กนัน้ดึงออกเล็กน้อยเพื่อคล�ย
แรงดัน แล้วเคล่ือนหวัเจ�ะลงด้วยแรงดัน
ในแนวดิ่งอีกครัง้ในลักษณะเข�้และออก) 

โดยปกติคว�มหน�แน่นของกระดกูและ
คว�มย�วท่ีต้องก�ร จะควบคมุระยะเวล�
และจำ�นวนกดลงและดึงขึ้น (เข�้/ออก)

โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น โหมดก�รตัด

สำ�หรบัขอ้มูลเพิม่เติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต์ของเร�
www.versah.com/versah-zgo-densah-bur/
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เสน้เลเซอรห์วักรอ ZGO™ Densah® 
65 มม.

1.0 มม.

1. คว�มแมน่ยำ�ของก�รแสดงเครื่องหม�ยด้วยเลเซอรจ์ะถกูทดสอบภ�ยใน +/- .5 มม.

Ø เล็ก 

Ø ใหญ่ 

III. ก�รทำ�เครื่องหม�ยหวักรอ ZGO™ Densah® 65 มม.

หวักรอ ZGO™ Densah® แบบสัน้มกี�รล้�งคลองร�กฟันภ�ยนอกและออกแบบม�
เพื่อใชท่ี้คว�มเรว็เจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ที แต่ละหวัจะมกี�รทำ�เครื่องหม�ยด้วย
เลเซอร1์ คว�มลึกตัง้แต่ 15-45 มม. หวักรอ ZGO™ Densah® แบบสัน้มรีูปทรง
เรข�คณิตเรยีวลง ตัวอย�่งเชน่ หวักรอ ZGO™ Densah® ZT3040-65 มม. ม ี(เสน้
ผ่านศูนยก์ลางเล็ก) ขน�ด 3.0 มม.และเสน้ตัดขว�ง (เสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่) 
ขน�ด 4.0 มม. 

หม�ยเหต:ุ ก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่นต้องทำ�ภ�ยใต้ก�รล้�งคลองร�กฟันอย�่งต่อ
เนื่อง จำ�เป็นต้องมกี�รเคล่ือนท่ีของป๊ัมเพื่อป้องกันไมใ่หเ้กิดคว�มรอ้นเกิน หวักรอ
เพื่อก�รผ�่ตัดส�ม�รถใชง้�นได้ครัง้เดียว และต้องเปล่ียนหลังก�รผ�่ตัดทกุครัง้

คว�มลึกของก�รเจ�ะ
วดัคว�มลึกของก�รเจ�ะของหวักรอ ZGO™ Densah® จ�กสว่นท่ีกว�้งท่ีสดุของ
ปล�ยไปยงัเสน้บง่ชี ้ไมว่�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอ ZGO™ Densah® จะมขีน�ด
เท่�ไหร ่คว�มลึกของปล�ยเพิม่เติมสงูสดุคือ 1.0 มม.

30 มม.

20 มม.

25 มม.

35 มม.

15 มม.

40 มม.

45 มม.

7. ชุดหวักรอ ZGO™ Densah®
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50 มม.

45 มม.

30 มม.

20 มม.

เสน้เลเซอรห์วักรอ ZGO™ Densah® 
90 มม.

40 มม.

1.0 มม.

1. คว�มแมน่ยำ�ของก�รแสดงเครื่องหม�ยด้วยเลเซอรจ์ะถกูทดสอบภ�ยใน +/- .5 มม.

25 มม.

35 มม.

Ø เล็ก

Ø ใหญ่ 

III. ก�รทำ�เครื่องหม�ยหวักรอ ZGO™ Densah® 90 มม.

หวักรอ ZGO™ Densah® แบบสัน้มกี�รล้�งคลองร�กฟันภ�ยนอกและออกแบบม�
เพื่อใชท่ี้คว�มเรว็เจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ที แต่ละหวัจะมกี�รทำ�เครื่องหม�ยด้วย
เลเซอร1์ คว�มลึกตัง้แต่ 15-60 มม. หวักรอ ZGO™ Densah® มรีูปทรงเรข�คณิต
เรยีวลง ตัวอย�่งเชน่ หวักรอ ZGO™ Densah® ZT3040-90 มม. ม ี(เสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางเล็ก) ขน�ด 3.0 มม.และเสน้ตัดขว�ง (mเสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่) 
ขน�ด 4.0 มม.

หม�ยเหต:ุ ก�รตัดและก�รทำ�ใหห้น�แน่นต้องทำ�ภ�ยใต้ก�รล้�งคลองร�กฟันอย�่งต่อ
เนื่อง จำ�เป็นต้องมกี�รเคล่ือนท่ีของป๊ัมเพื่อป้องกันไมใ่หเ้กิดคว�มรอ้นเกิน หวักรอ
เพื่อก�รผ�่ตัดส�ม�รถใชง้�นได้ครัง้เดียว และต้องเปล่ียนหลังก�รผ�่ตัดทกุครัง้ 

คว�มลึกของก�รเจ�ะ
วดัคว�มลึกของก�รเจ�ะของหวักรอ ZGO™ Densah® จ�กสว่นท่ีกว�้งท่ีสดุของ
ปล�ยไปยงัเสน้บง่ชี ้ไมว่�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของหวักรอ ZGO™ Densah® จะมขีน�ด
เท่�ไหร ่คว�มลึกของปล�ยเพิม่เติมสงูสดุคือ 1.0 มม.

55 มม.

60 มม.

15 มม.
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ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้หา้มใชส้ำาหรบัการ
ใชห้วักรอ ZGO™ Densah®

สขุภ�พโดยทัว่ไปของผูม้คีณุสมบติัพรอ้มใสร่�กฟันเทียมควรได้รบัก�รประเมนิอย�่งรอบคอบก่อนก�รรกัษ� ผูป่้วยท่ีมปัีญห�สขุภ�พอย�่งรุนแรงหรอืมสีขุภ�พไมด่ี ไมค่วรได้
รบัก�รรกัษ�ด้วยก�รใสร่�กฟันเทียม ผูป่้วยท่ีมปัีญห�ท�งก�รแพทยอ์ย�่งเชน่: ระบบภมูคิุ้มกันท่ีเสยีห�ย ก�รใชย้�หรอืแอลกอฮอล์อย�่งผดิกฎหม�ย เลือดออกท่ีไมส่�ม�รถ
ควบคมุได้ คว�มผดิปกติของต่อมไรท่้อ หรอืก�รแพไ้ทเทเนียม ควรได้รบัก�รประเมนิอย�่งรอบคอบก่อนก�รรกัษ�หรอืยกเวน้ ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�ร
ตัดสนิใจรว่มกับคำ�แนะนำ�ระเบยีบก�รเจ�ะสำ�หรบัระบบร�กฟันเทียมและระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ� อย�่ใชแ้รงดันด้�นข�้งเมื่อเจ�ะด้วยหวัเจ�ะนำ� 

ขอ้ห้ามใช ้

1.  เทคนิค Osseodensification ไมไ่ด้ผลกับกระดกูทึบ 
ใน (ประเภท I/กระดกูเนื้อแน่น)ใหใ้ชห้วักรอ ZGO™ 
Densah® ในโหมดก�รตัด (CW) และยอ้นกลับออกม� 
(CCW) เพื่อทำ�ก�รปลกูกระดกูซ้ำ� (ระเบยีบก�รทำ�ให้
หน�แน่นและคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด)

2.  ก�รผ�่ตัดแบบดัง้เดิมอ�จมคีว�มเสีย่งสงูกว�่ต่อก�ร
ล้มเหลวของร�กฟันเทียมเนื่องจ�กขอ้จำ�กัดในก�รให้
ใชเ้ทคนิคก�รกระเด้งกลับท่ีต้องก�ร และก�รล้�งคลอง
ร�กฟันท่ีเพยีงพอ ใหใ้ช ้C-Guide® และกญุนำ�ท�ง 
ZGO™ สำ�หรบัก�รผ�่ตัดแบบไซโกม� (หน้� 68)

3.  หลีกเล่ียงก�รทำ�ใหเ้นื้อเยื่อปลกูถ่�ยววิธิพนัธุม์คีว�ม
หน�แน่น

4.  ห�้มใชแ้รงกดด้�นข�้งเมื่อกำ�ลังเจ�ะด้วยหวัเจ�ะนำ� 
ZGO™ Densah แบบเทเปอร์

ขอ้บง่ใช ้

1.  หวักรอ ZGO™ Densah® มกี�รระบุไวส้ำ�หรบัใชใ้น
ก�รเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูหรบัก�รใสร่�กฟันเทียม
ในข�กรรไกรบน (รวมถึงก�รฝังร�กฟันเทียมบรเิวณ
กระดกูแก้มและพเทอรกิอยด์)

2.  หวัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอรถ์กูนำ�ม�ใชส้ร�้งหลมุ
เริม่ต้นในกระดกูเพื่อเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูสำ�หรบั
ก�รใสร่�กฟันเทียมบนกระดกูบรเิวณโหนกแก้มและ
ตรวจสอบคว�มลึกของก�รเจ�ะ

3.  ตัวยดึหวักรอแบบ Universal ZGO™ Densah® ใช้
สำ�หรบัหวักรอ ZGO™ Densah® หวัเจ�ะนำ� ZGO™ 
แบบเทเปอร ์และกญุแจนำ�ท�ง ZGO™ เท่�นัน้

8.

58
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ทิศท�งทวนเขม็น�ฬิก� (CCW) 

สำ�หรบัก�รไมตั่ด

ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� 

(CW) สำ�หรบัก�รตัด

โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่นโหมดก�รตัด

ระเบยีบก�ร (ทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไว)้ หลังก�รตัด (DAC)

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�
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I. เทคนิค Osseodensification ในปรมิ�ณกระดกูเนื้อโปรง่ป�นกล�งและอ่อน

 1. ขยบัเนื้อเยื่ออ่อน ขึ้นลง โดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบัตำ�แหน่งร�กฟันเทียม

 2.  เจ�ะเข�้ไปท่ี คว�มลึกท่ีต้องก�ร โดยใชห้วัเจ�ะนำ� ZGO™ Densah® แบบเทเปอร ์(คว�มเรว็หวัเจ�ะ 
800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและเป็นเวล�น�น) เมื่อก�รเจ�ะไมไ่ด้ใชแ้รงดัน
ด้�นข�้ง และตรวจสอบคว�มลึกก�รเจ�ะ 

 3.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ ZGO™ 

Densah® ท่ีแคบท่ีสดุ ต้ังค่ามอเตอรหั์วเจาะให้หมุนกลับ (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ที
พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น)

 4.  เริม่ต้นก�รใชห้วักรอเข�้ไปในก�รผ�่ตัดกระดกูในทิศท�ง CCW เพื่อทำ�ใหเ้กิดคว�มหน�แน่น เมื่อรูส้กึถึงก�รสะท้อน
กลับแบบสมัผสัของหวักรอท่ีกำ�ลังถอยออกม�จ�กก�รผ�่ตัดกระดกู ปรบัความดันด้วยการเคล่ือนไหวโยกขึน้ลง
จนกว�่จะถึงคว�มลึกท่ีต้องก�ร ก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น เป็นสิง่ท่ีจำ�เป็นเสมอ 

 5.  ห�กรูส้กึถึงแรงต้�น ใหเ้พิม่แรงกดเบ� ๆ และจำ�นวนก�รเคล่ือนท่ีแบบกดลงและดึงขึ้นเพื่อใหไ้ด้คว�มลึกท่ีต้องก�ร 

 6.  ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรง
บดิสงูสดุในก�รใส ่เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ 

*นี่คือโปรโตคอลท่ีแนะนำ�

8. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ ZGO™ Densah®
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ขอแนะนำ� การใชหั้วกรอ ZGO™ Densah® แบบเพิม่ขึน้ทีละน้อย เพิม่การเคล่ือนท่ีแบบกดลงและดึงขึน้ เพื่อใหไ้ด้
คว�มลึกท่ีต้องก�ร

 1.  ขยบัเนื้อเยื่ออ่อน ขึ้นลง โดยใชเ้ทคนิคท่ีระบุไวส้ำ�หรบักระบวนก�รใสร่�กฟันเทียมบรเิวณกระดกูแก้มและพเทอริ
กอยด์ 

 2.  ใชห้วัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอร ์(คว�มเรว็ในก�รเจ�ะ 800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �
ปรมิ�ณม�กและเป็นเวล�น�น) เพื่อเตรยีมก�รผ�่ตัดกระดกูทัง้แบบกระบวนก�รบรเิวณโหนดแก้มหรอืลึกขึ้นกว�่
คว�มย�วของก�รใสร่�กฟันล่�สดุ 1 มม.

 3.  ขึ้นอยูกั่บประเภทและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของร�กฟันเทียมท่ีเลือกไวส้ำ�หรบับรเิวณนี้ เริม่ต้นด้วยหวักรอ ZGO™ 

Densah® ท่ีแคบท่ีสดุ ต้ังค่ามอเตอรหั์วเจาะให้หมุนกลับ (คว�มเรว็หวัเจ�ะทวนเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ที
พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่ก�รใชห้วักรอลงในก�รผ�่ตัดกระดกู เมื่อรูส้กึถึงก�ร
สะท้อนกลับแบบสมัผสัของหวักรอท่ีกำ�ลังถอยออกม�จ�กก�รผ�่ตัดกระดกู ปรบัความดันด้วยการเคล่ือนไหว
โยกขึน้ลงจนกว�่จะถึงคว�มลึกท่ีต้องก�ร คณุอ�จสงัเกตแรงต้�นและผลกระทบก�รตอกเบ� ๆ ขณะท่ีกดลงเพื่อ
เคล่ือนหวักรอไปข�้งหน้�ลงสูก่�รผ�่ตัดกระดกู

 ต่อในหน้�ถัดไป

II. เทคนิค Osseodensification ในคณุภ�พกระดกูเนื้อโปรง่ท่ีหน�แน่น



62

 

 4.  (ทำาให้หนาแน่นและคงสภาพไว)้ หลังการตัด (DAC) หากจำาเป็น: เมื่อรูส้กึถึงแรงต้�นม�กได้ ใหใ้ชก้ระบวนก�รท�ง
กระดกูโหนกแก้ม เปล่ียนมอเตอรหั์วเจาะเป็นโหมดการตัดไปขา้งหน้า (ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก� 800-1500 รอบต่อน�ที
พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�น) เริม่เคล่ือนหวักรอ ZGO™ Densah® เข�้ไปในกระดกูจนถึงคว�ม
ลึกท่ีต้องก�ร อยูใ่นการผ่าตัดกระดกู เปล่ียนมอเตอรหั์วเจาะกลับ เพื่อให้เป็นโหมดการทำาให้หนาแน่นโดยการหมุน
กลับ (ทิศท�ง CCW) เพื่อทำ�ใหห้น�แน่นและปลกูกระดกูท่ีถกูตัดกลับเข�้ไปในผนังก�รผ�่ตัดกระดกู ด้วยก�รไมน่ำ�หวักรอ
ออกจ�กกระดกูระหว�่งโหมดก�รตัดและโหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น ชิน้สว่นกระดกูก็จะถกูฝังอยูใ่นขอบเขตของกระดกู (ดู
ภ�พประกอบท่ีหน้� 59)

 5.  ใสร่�กฟันเทียมลงในก�รผ�่ตัดกระดกู ห�กใชม้อเตอรห์วัเจ�ะเพื่อใสร่�กฟันเทียมใหเ้ข�้ท่ี หวัเจ�ะอ�จหยุดเมื่อถึงแรงบดิใน
ก�รใสส่งูสดุ เสรจ็สิน้ก�รว�งร�กฟันเทียมถึงคว�มลึกด้วยประแจระบุแรงบดิ

 6.  ในกระดกูเนื้อแน่นท่ีมจีำ�นวนม�ก: หวักรอ ZGO™ Densah® อ�จจะถกูนำ�ไปใชใ้นโหมดก�รตัด (800-1500 รอบต่อน�ที) ใน
ทิศท�งต�มเขม็น�ฬิก�หรอืนำ�ไปใชกั้บระเบยีบก�รทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด (DAC) 

II. เทคนิค Osseodensification ในคณุภ�พกระดกูเนื้อโปรง่ท่ีหน�แน่น

*นี่คือโปรโตคอลท่ีแนะนำ�

8. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ ZGO™ Densah®
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III. ระเบยีบก�ร Osseodensification ZAGA™ ประเภท I-III สำ�หรบัก�รใสบ่รเิวณข�กรรไกร
คำาอธบิายโดยสงัเขป: ZAGA™ ประเภท I-III เริม่ต้นท่ีกระดกูเบ�้ฟัน แล้วต�มด้วยสนัเบ�้ ผนังโพรงอ�ก�ศข�้งจมูก ในกรณีเหล่�นี้ ผนังกระดกูข�
กรรไกรหน้�จะเว�้ หวัร�กเทียมอยูใ่นสนักระดกูเบ�้ฟันและเนื้อสว่นม�กจะมที�งโพรงอ�ก�ศข�้งจมูกภ�ยในและภ�ยนอก ร�กฟันเทียมจะติดกับกระดกูเบ�้
ฟันแนวขว�งและกระดกูโหนกแก้มสว่นปล�ย สว่นกล�งของตัวร�กฟันเทียมอ�จจะติดกับกระดกูในผนังโพรงจมูกด้�นข�้ง ขึ้นอยูกั่บคว�มเว�้ของผนัง
โพรงจมูกด้�นข�้ง

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3

1. ใชห้วัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอร ์65 มม. ในแบบ CW ท่ีคว�มเรว็ 800-1500 รอบต่อน�ทีเพื่อเริม่สร�้งโพรงก�รผ�่ตัดกระดกูผ�่นสนักระดกูเบ�้ฟัน 

ต�มด้วย เสน้ท�งท่ีเริม่จ�กเพด�นป�กเข�้ไปในกระดกูเบ�้ฟันกระพุง้แก้มด้�นบน เจ�ะลงไปในเนื้อสำ�หรบัก�รเจ�ะกระดกูโหนกแก้มท่ีจะเจ�ะสว่นปล�ย
ผ�่นไปยงัด้�นข�้งท่ีอยูส่ว่นบน

2. จ�กนัน้ใหใ้ชห้วักรอ ZGO™ Densah® 65 มม. ในลำ�ดับท่ีเพิม่ขึ้นอย�่งต่อเนื่องเพื่อใหไ้ด้ขน�ดเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของก�รผ�่ตัดโพรงกระดกูท่ี
ต้องก�รผ�่นกระดกูเบ�้ฟัน เข�้ไปในเนื้อของกระดกูโหนกแก้มท่ีจะเจ�ะสว่นปล�ยไปถึงด้�นข�้งท่ีอยูส่ว่นบน สิง่นี้เหม�ะสมท่ีสดุในโหมด CCWท่ี 

800-1500 รอบต่อน�ทีพรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�นเพื่อรกัษ�คว�มสมบูรณ์ของกระดกูเบ�้ฟัน 

3. หวักรอ ZGO™ Densah® ทำ�ท�งออกใหกั้บก�รผ�่ตัดกระดกูท่ีเป็นโพรง ไปพรอ้มๆ กับผนังโพรงจมูกด้�นข�้งและทะลไุปยงักระดกูโหนกแก้มเพื่อ
สร�้งก�รผ�่ตัดกระดกู “เป็นโพรง” ในคว�มย�วและเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งท่ีเหม�ะสมเพื่อทะลยุอดไปยงัด้�นข�้งด้�นบนของตัวโหนกแก้ม ห�กจำ�เป็น ให้
ใชห้วักรอ ZGO™ Densah® 90 มม. เพื่อเจ�ะบรเิวณโหนกแก้มโดยเฉพ�ะ
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4. ขึน้อยูกั่บกายวภิาคและขนาดของผู้ป่วย ให้ใชหั้วกรอ ZGO™ Densah®ท่ีมคีว�มย�วเหม�ะสม (65 มม. 

หรอื 90 มม.) เพื่อใชใ้นลำ�ดับท่ีเพิม่ขึ้นอย�่งต่อเนื่องเพื่อใหไ้ด้ขน�ดเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของก�รผ�่ตัดกระดกูท่ี
ต้องก�รต�มผนังโพรงจมูกด้�นข�้ง ขึ้นอยูกั่บเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งและคว�มย�วของร�กฟันเทียมกระดกูโหนก
แก้มท่ีจะใสเ่ข�้ไป คว�มแขง็ของกระดกูโหนกแก้มจะเป็นตัวกำ�หนดโหมดของหวักรอ ZGO™ Densah® (โฆ
มดก�รตัด (CW) โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น (CCW) หรอืระเบยีบก�รทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด 

(DAC))

5. การเตรยีมการผ่าตัดกระดกูขัน้สดุท้ายควรดำาเนินการด้วยหัวกรอ ZGO™ Densah® ท่ีเหม�ะสม เพื่อทำ�ให้
มขีน�ดเล็กกว�่เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งใหญ่ของร�กฟันเทียมกระดกูโหนกแก้ม 0.5-0.7 มม. โดยเฉล่ีย

6. ใสร่ากฟันเทียมบรเิวณกระดกูโหนกแก้ม

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนท่ี 5
ขัน้ตอนท่ี 6

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�
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IV. ระเบยีบก�ร Osseodensification ZAGA™ ประเภท IV สำ�หรบัก�รใสบ่รเิวณข�กรรไกรบน
คำาอธบิายโดยสงัเขป: ZAGA™ ประเภท IV ต�มเสน้ท�งข�กรรไกรบน กระดกูขากรรไกรแบะกระดกูเบา้ฟันแสดงให้เห็นถึงการตีบแนวด่ิงและแนว
นอนมากท่ีสดุ หวัร�กฟันเทียมจะอยูใ่นกระพุง้แก้มไปจนถึงกระดกูเบ�้ฟัน โดยทัว่ไปใน ก�รผ�่ตัดกระดกูท่ีเป็น “ชอ่ง” ไมม่ทัีง้ก�รผ�่ตัดกระดกูหรอืก�ร
ผ�่ตัดกระดกูเล็กน้อยในรูปแบบของ “ชอ่ง” ในระดับนี้ ตัวร�กฟันเทียมกระดกูโหนกแก้มสว่นม�กมเีสน้ท�งโพรงจมูกภ�ยนอก/ข�กรรไกรบน สว่นตัดขว�ง
ของร�กฟันเทียมกระดกูโหนกแก้มเป็นข�กรรไกรบน มกัจะอยูใ่น “ชอ่ง” ท่ีสว่นปล�ยของร�กฟันเทียมถกูล้อมรอบโดยกระดกูในก�รผ�่ตัดกระดกู “โพรง” 

ในกระดกูโหนกแก้ม ร�กฟันเทียมอ�จกระดกูโหนกแก้มจะติดกับกระดกูโหนกแก้มและเป็นสว่นหนึ่งของผนังโพรงจมูกด้�นข�้งภ�ยนอก

1. สร�้งก�รผ�่ตัดกระดกู “ชอ่ง” แบบตัดขว�ง: ใชห้วักรอ Densah® ในแบบเพิม่ขึ้นทีละน้อย
ครึง่หนึ่งเริม่ด้วย VT1525 (2 มม.) แล้วไปใช ้VT3545 (4 มม.) ในโหมดก�รตัด CW ท่ี 

800-1500 รอบต่อน�ที พรอ้มก�รล้�งคลองร�กฟันด้วยน้ำ �ปรมิ�ณม�กและน�นเป็น “ตัวตัด
ด้�นข�้ง” เพื่อ สรา้งชอ่งในสนัเบา้ฟันท่ีหลังเหงือกและผนังโพรงจมูกด้านขา้ง 

2. จ�กนัน้ใหใ้ชห้วัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอร ์65 มม./90 มม. ในโหมด CW ท่ี 

800-1500 รอบต่อน�ที ผ�่น “ชอ่ง” นัน้ เพื่อเข�้สูด่้�นท่ีอยูต่่ำ�กว�่ของบรเิวณโหนกแก้มเพื่อ
เตรยีมการผ่าตัดกระดกูแบบ “ชอ่ง” ในความยาวท่ีเหมาะสมเพื่อทะลยุอดไปยงัด้าน
ขา้งด้านบนของตัวโหนกแก้ม

ขัน้ตอนท่ี 1

ขัน้ตอนท่ี 2
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3. ขึ้นอยูกั่บก�ยวภิ�คและขน�ดของผูป่้วย ให้ใชหั้วกรอ ZGO™ Densah® ท่ีมคีวาม
ยาวเหมาะสม (65 มม. หรอื 90 มม.)เพื่อใชใ้นลำาดับท่ีเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องเพื่อ
ให้ได้ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางและความยาวของการผ่าตัดกระดกูท่ีต้องการ ท่ี
ขึ้นอยูกั่บเสน้ผ�่นศูนยก์ล�งและคว�มย�วของร�กฟันเทียมกระดกูโหนกแก้มท่ีจะ
ใสเ่ข�้ไป สิง่นี้ทำ�ได้ทัง้ในโหมดก�รตัด (CW) โหมดก�รทำ�ใหห้น�แน่น (CCW) หรอื
ระเบยีบก�รทำ�ใหห้น�แน่นและคงสภ�พไวห้ลังก�รตัด (DAC) ขึ้นอยูกั่บคว�มแขง็ของ
กระดกูโหนกแก้ม

4. การเตรยีมการผ่าตัดกระดกูขัน้สดุท้ายควรดำาเนินการด้วยหัวกรอ ZGO™ 
Densah® ท่ีเหมาะสม เพื่อทำาให้มขีนาดเล็กกวา่เสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญ่ของ
รากฟันเทียมกระดกูโหนกแก้ม 0.5-0.7 มม.โดยเฉล่ีย

5. ใสร่ากฟันเทียมบรเิวณกระดกูโหนกแก้ม

ขัน้ตอนท่ี 3

ขัน้ตอนท่ี 4

ขัน้ตอนท่ี 5

*ควรใชป้ระสบก�รณ์ท�งก�รแพทยแ์ละก�รตัดสนิใจรว่มกับระเบยีบก�รใชท่ี้แนะนำ�

8. ขอ้บง่ใชแ้ละขอ้ห�้มใชส้ำ�หรบัก�รใชห้วักรอ ZGO™ Densah®
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ระบบผ่าตัดโดยใชตั้วนำา 
Versah® ZGO™ 9.

ขอ้บง่ใช ้

1.   กญุแจนำ�ท�ง ZGO™ ชว่ยในก�รควบคมุก�รเจ�ะในก�รผ�่ตัดกระดกู กญุแจ ZGO™ 
ส�ม�รถใชไ้ดกั้บตัวนำ�ท่ีพมิพอ์อกม�พรอ้มปลอก C-Guide® เพื่อควบคมุมุมของก�รผ�่ตัด
กระดกู

2.   หอ้งปฏิบติัก�รทันตกรรมจะว�งปลอก ZGO™ C-Guide® ในตัวนำ�ก�รผ�่ตัด ZGO™ 
ใหเ้หม�ะสมกับผูป่้วยแต่ละร�ย 

3.  ตัวยดึหวักรอ ZGO™ Densah® แบบ อเนกประสงค์ เป็นตัวยดึสำ�หรบัหวักรอ ZGO™ 
Densah® กญุแจนำ�ท�ง ZGO™ และหวัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอรเ์ท่�นัน้

67
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ระบบ Versah® ZGO™ C-Guide® เป็นตัวนำ�ก�รใชเ้ครื่องมอืท่ีมนีวตักรรม รูปทรงตัวซขีองเครื่องมอืนี้ชว่ยใหก้�รปฏิบติั
ง�นมปีระสทิธภิ�พสงูสดุเพื่อทำ�ใหผู้ผ้�่ตัดมอิีสระต�มท่ีต้องก�รเพื่อปรบัเปล่ียนก�รเตรยีมก�ร (ภ�ยในและภ�ยนอก) ท่ี
จำ�เป็นสำ�หรบัเทคโนโลยหีวักรอ ZGO™ Densah® กญุแจนำ�ท�ง Versah® ZGO™ ถกูใชร้ว่มกับปลอก ZGO™ C-Guide® 
เพื่อชว่ยในก�รนำ�ท�งของหวักรอ ZGO™ Densah® เฉพ�ะ หวัเจ�ะนำ�ท�ง ZGO™ แบบเทเรยีวแต่ละหวั 

I. คำ�อธบิ�ยโดยสงัเขประบบกญุแจก�รผ�่ตัดท่ีมตัีวนำ�ท�ง ZGO™ แบบ อเนกประสงค์

9. ระบบผ�่ตัดท่ีใชตั้วนำ� ZGO™ Versah®

ปลอก ZGO™ C-Guide®

กญุแจนำ�ท�ง ZGO™

หวักรอ ZGO™ Densah® 
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ระบบ Versah® ZGO™ C-Guide® กญุแจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชร้ว่มกับหวักรอ ZGO™ Densah® ใชก้ญุแจนำ�ท�ง ZGO™ 
แต่ละดอกต�มลำ�ดับคว�มกว�้งจนกว�่จะได้คว�มกว�้งของกระดกูต�มท่ีต้องก�ร ZT3040-65 มม. และ ZT3040-90 มม. 
พอดีกับปลอก ZGO™ C-Guide® โดยไมจ่ำ�เป็นต้องม ี“กญุแจอะแดปเตอรพ์ื้นท่ี” เพื่อใหพ้อดกัีบตัวอ่ืนๆ เสน้ผ�่นศูนยก์ล�ง
หวักรอ Versah® ZGO™ Densah® 

II.  ขน�ดกญุแจนำ�ท�ง ZGO™ และปลอก ZGO™ C-Guide®และก�รใชร้ว่มกับหวักรอ ZGO™ 
Densah® 

ใชกั้บหวัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเรยีว และหวักรอ ZGO™ 
Densah® ZT1525 (ทัง้แบบคว�มย�ว 65 มม. และ 90 มม.)

ใชกั้บหวักรอ ZGO™ Densah® ZT2030 และหวักรอ 
ZGO™ Densah® ZT2535 (ทัง้แบบคว�มย�ว 65 มม. 
และ 90 มม.)

หวันำา
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การบำารุงรกัษา การทำาความสะอาด 
และการจดัเก็บ หวักรอและอุปกรณ์
เสรมิ Densah®

10.

70

หม�ยเหต:ุ หวักรอผ�่ตัดควรเปล่ียนเมื่อท่ือหรอืสกึกรอ่น Versah® แนะนำ�ใหเ้ปล่ียนหวักรอเพื่อก�รผ�่ตัดทกุ 12-20 ครัง้ ของ
ก�รผ�่ตัดกระดกู1 ขอแนะนำ�ใหเ้ก็บชุดอะไหล่หวักรอ ZGO™ Densah® ไวใ้กล้ตัว เผื่อจำ�เป็นต้องเปล่ียนระหว�่งก�รผ�่ตัด
ตัววดัแนวดิ่ง G-Stop® และปลอก C-Guide® ใชไ้ด้เพยีงครัง้เดียวเท่�นัน้ ก�รใชอุ้ปกรณ์นี้ซ้ำ �อ�จะทำ�ใหเ้กิดก�รบ�ดเจบ็ต่อผูป่้วย 

ก�รติดเชื้อ และคว�มล้มเหลวของอุปกรณ์
แนะนำ�ใหเ้ปล่ียนกญุแจ G-Stop® หลังก�รผ�่ตัดกระดกู 12-20 ครัง้ 

หวักรอ ZGO™ Densah® และหวัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเรยีวใชไ้ด้ครัง้เดียวเท่�นัน้ ก�รใชอุ้ปกรณ์นี้ซ้ำ �อ�จะทำ�ใหเ้กิดก�รบ�ดเจบ็
ต่อผูป่้วย ก�รติดเชื้อ และคว�มล้มเหลวของอุปกรณ์

1. Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization. J Oral Maxillofac Surg. 

2006;64(2):265-269. 
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I. คำ�แนะนำ�สำ�หรบัก�รใชใ้นก�รผ�่ตัดครัง้แรกและก�รบำ�รุงรกัษ�อุปกรณ์เสรมิ

ขัน้ท่ี 1:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รล้�งออกด้วยน้ำ �แบบเบ�มอื - ควรใชแ้ปรงขดัหวักรอและตรวจสอบคว�มสะอ�ดด้วยส�ยต� แล้วจุม่หวักรอ
ลงไปในน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ด ล้�งออกแล้วทำ�ใหแ้หง้

ขัน้ท่ี 2:  ก�รเตรยีมก�ร - จุม่หวัเจ�ะในส�รละล�ยสขี�วขน้สำ�หรบัทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมอืผ�่ตัด หรอืแอลกอฮอล์ไอโซโพรพลิ 70% ประม�ณ 

30 วนิ�ที เอ�ออก ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้ อย�่ล้�งน้ำ �หรอืเชด็หวัเจ�ะอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 3:  ก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อ - หวักรอควรได้รบัก�รฆ�่เชื้อในหมอ้นึ่งคว�มดันท่ีอุณหภมู ิ132°C (269.6°F) เป็นเวล� 4 น�ทีในหอ่ฆ�่เชื้อท่ีผ�่น
ก�รรบัรองม�ตรฐ�น ปล่อยใหแ้หง้ 30 น�ที

ขัน้ท่ี 4: ระหว�่งก�รใชง้�น - แชห่วักรอในน้ำ �ย�ฆ�่เชื้อจนกว�่จะถึงขัน้ตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ด

*เพื่อลดคราบตกค้าง เราขอแนะนำาไมใ่ห้ใชน้้ำายาอะไรก็ตามท่ีมกีลตูาราลดีไฮด์ 
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II. คำ�แนะนำ�สำ�หรบัก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รจดัเก็บหวักรอหลังก�รใชง้�น

ขัน้ท่ี 1:   ก�รทำ�คว�มสะอ�ด - ควรใชแ้ปรงและล้�งหวัเจ�ะดว้ยน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดเพื่อกำ�จดัเลือดหรอืเนื้อเยื่อท่ีตกค้�งอยู ่ตรวจสอบดว้ยส�ยต�อย�่ง
ละเอียดเพื่อคว�มสะอ�ด 

ขัน้ท่ี 2:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยอัลตร�โซนิค - ควรทำ�คว�มสะอ�ดหวัเจ�ะในอ่�งอัลตร�โซนกิโดยใชน้้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดซึง่มเีอนไซมท่ี์เหม�ะสม (ส�รละล�ย 

10%) ต�มคำ�แนะนำ�ของผูผ้ลิตน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ด (ในระหว�่งก�รทำ�คว�มสะอ�ดดว้ยอัลตร�โซนกิ ควรหลีกเล่ียงไมใ่หห้วัเจ�ะสมัผสักัน)

ขัน้ท่ี 3:  ก�รล้�ง - ควรเปิดน้ำ �ก๊อกเพื่อล้�งหวัเจ�ะเพื่อกำ�จดัคร�บน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดใหห้มด จ�กนัน้จงึจุม่หวัเจ�ะในส�รละล�ยสขี�วขน้สำ�หรบัก�รผ�่ตัด 

หรอืแอลกอฮอล์ไอโซโพรพลิ 70% ประม�ณ 30 วนิ�ที เอ�ออก ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้ ห�้มล้�งหรอืเชด็หวักรออีก 

ขัน้ท่ี 4:   ก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อ - หวักรอควรได้รบัก�รฆ�่เชื้อในหมอ้นึ่งคว�มดนัท่ีอุณหภมู ิ132°C (269.6°F) เป็นเวล� 4 น�ทีในหอ่ฆ�่เชื้อท่ีผ�่นก�รรบัรอง
ม�ตรฐ�น ปล่อยใหแ้หง้ 30 น�ที

ขัน้ท่ี 5: ระหว�่งก�รใชง้�น - แชห่วักรอในน้ำ�ย�ฆ�่เชื้อจนกว�่จะถึงขัน้ตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ขัน้ท่ี 6:  ก�รจดัเก็บ/uก�รใช ้- ในขัน้ตอนนี ้หวัเจ�ะพรอ้มสำ�หรบัก�รจดัเก็บระยะย�ว ส�ม�รถใชห้วัเจ�ะไดทั้นทีเมื่อเปิดออกหลังจ�กเก็บไวเ้ป็นเวล�น�น

*เพื่อลดคราบตกค้าง เราขอแนะนำาไมใ่ห้ใชน้้ำายาใดๆ ก็ตามท่ีมกีลตูาราลดีไฮด์
*หัวกรอ ZGO™ Densah® ใชไ้ด้ครัง้เดียวเท่านัน้ การใชอุ้ปกรณ์น้ีซ้ำาอาจะทำาให้เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้ป่วย การติดเชื้อ และความล้มเหลวของอุปกรณ์

10. ก�รบำ�รุงรกัษ� ก�รทำ�คว�มสะอ�ด และก�รจดัเก็บ หวักรอและอุปกรณ์เสรมิ Densah®
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III. คำ�แนะนำ�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รฆ�่เชื้อหวักรอ ZGO™ Densah®

ขัน้ท่ี 1:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รล้�งออกด้วยน้ำ �แบบเบ�มอื - ใชแ้ปรงขดัหวักรอและล้�งออกดว้ยน้ำ�ย�ล้�งจ�นป�ล์มโอลีฟ 1 ชอ้นโต๊ะต่อน้ำ �หนึ่ง
แกลลอนใชแ้ปรงขดัชอ่งภ�ยในโดยใชแ้ปรงืคว�มสะอ�ดท่อหลอดขน�ด 1/32” ท่ีเปียกน้ำ �แล้วและมนี้ำ �ย�ป�ล์มโอลีฟในรลู้�งคลองร�กฟัน ล้�งชิน้
สว่นต่�งๆ ในน้ำ �ก๊อกเพื่อกำ�จดัคร�บน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดใหห้มด 

 ตรวจสอบด้วยสายตาอยา่งละเอียดเพื่อความสะอาด

ขัน้ท่ี 2:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยอัลตร�โซนิก - หวักรอควรทำ�คว�มสะอ�ดในอ่�งอัลตร�โซนกิโดยใชน้้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดท่ีมเีอนไซมท่ี์เหม�ะสม (ส�รละล�ย 

10%) ต�มคำ�แนะนำ�ของผูผ้ลิตน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด (ในระหว�่งก�รทำ�คว�มสะอ�ดดว้ยอัลตร�โซนกิ ควรหลีกเล่ียงไมใ่หห้วัเจ�ะสมัผสักัน)

ขัน้ท่ี 3:  ก�รล้�ง - ควรเปิดน้ำ �ก๊อกเพื่อล้�งหวัเจ�ะเพื่อกำ�จดัคร�บน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดใหห้มด จ�กนัน้จงึจุม่หวัเจ�ะในส�รละล�ยสขี�วขน้สำ�หรบัก�รผ�่ตัด 

หรอืแอลกอฮอล์ไอโซโพรพลิ 70% ประม�ณ 30 วนิ�ที เอ�ออก ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้อย�่ล้�งน้ำ �หรอืเชด็หวัเจ�ะอีกครัง้

ขัน้ท่ี 4:  ก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อ - ควรทำ�หวักรอใหป้ลอดเชื้อโดยใชห้มอ้นึ่งสญุญ�ก�ศในอุณหภมู ิ132°C (269.6°F) เป็นเวล� 4 น�ทีในหอ่ฆ�่เชื้อท่ีผ�่นก�ร
รบัรองม�ตรฐ�นทำ�ใหแ้หง้เป็นเวล� 30 น�ที

*หัวกรอ ZGO™ Densah® ใชไ้ด้ครัง้เดียวเท่านัน้ การใชอุ้ปกรณ์น้ีซ้ำาอาจะทำาให้เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้ป่วย การติดเชื้อ และความล้มเหลวของอุปกรณ์
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IV. คำ�แนะนำ�สำ�หรบัก�รใชใ้นก�รผ�่ตัดครัง้แรกและก�รบำ�รุงรกัษ�อุปกรณ์เสรมิ: หมุดขน�น ปลอก 
C-Guide® ตัวนำ�แนวดิ่ง G-Stop® กญุแจ G-Stop® ตัวยดึหวักรอแบบ อเนกประสงค์ กญุแจนำ�ท�ง ZGO™ 
ตัวยดึ G-Stop®

ขัน้ท่ี 1:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รล้�งออกด้วยน้ำ �แบบเบ�มอื - ควรเปิดน้ำ �เยน็จ�กก๊อกเพื่อล้�งอุปกรณ์เสรมิ ในระหว�่งก�รล้�งน้ำ � ใชแ้ปรงทำ�คว�ม
สะอ�ดชอ่งแคบ ๆ ขน�ดท่ีเหม�ะสมสอดเข�้ไปทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในอุปกรณ์ และใชแ้ปรงขนนุ่มเพื่อแปรงพื้นผวิด้�นนอกของอุปกรณ์ดังกล่�ว

ขัน้ท่ี 2:  ก�รเตรยีมก�ร - เตรยีมน้ำ �ย�ล้�งจ�นป�ล์มโอลีฟหรอืยีห่อ้ท่ีมคีณุสมบติัใกล้เคียง โดยผสมน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ด 1 ชอ้นโต๊ะต่อน้ำ �หนึ่งแกลลอน จุม่
แปรงสำ�หรบัทำ�คว�มสะอ�ดชอ่งแคบ ๆ ท่ีมขีน�ดเหม�ะสมในน้ำ �ย�ล้�งจ�นป�ล์มโอลีฟหรอืยีห่อ้อ่ืนท่ีมคีณุสมบติัใกล้เคียงกัน เข�้ไปทำ�คว�มสะอ�ด
ภ�ยในอุปกรณ์ แปรงผวิภ�ยนอกของชิน้สว่นโดยใชแ้ปรงขนนุ่มท่ีจุ่มส�รละล�ยป�ล์มโอลีฟหรอืยีห่อ้ท่ีมคีณุสมบติัใกล้เคียงกันท่ีได้เตรยีมไว้

ขัน้ท่ี 3:  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยอัลตร�โซนิก - เตรยีมส�รละล�ยน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดยีห่อ้เอนโซล หรอืยีห่อ้ท่ีมคีณุสมบติัใกล้เคียงกันในหน่วยอัลตร�โซ
นิก ปรมิ�ณ 1 ออนซ ์ต่อแกลลอนโดยใชน้้ำ �ก๊อกอุ่น ๆ ต�มคำ�แนะนำ�ของผูผ้ลิต จุม่อุปกรณ์ต่�ง ๆ ลงในส�รละล�ยน้ำ �ย�ทำ�คว�มสะอ�ดยีห่อ้เอน
โซลหรอืยีห่อ้ท่ีมคีณุสมบติัใกล้เคียงกันท่ีได้เตรยีมไว ้และปล่อยใหร้บัคล่ืนเสยีงคว�มถ่ีสงูเป็นเวล� 5 น�ที ขณะรบัคล่ืนเสยีงคว�มถ่ีสงู อย�่ให้
อุปกรณ์ต่�ง ๆ สมัผสักัน ล้�งอุปกรณ์ต่�ง ๆ ด้วยน้ำ �ก๊อกเยน็ ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ต่�ง ๆ แหง้สนิท

ขัน้ท่ี 4:  ก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อ - ควรฆ�่เชื้ออุปกรณ์เสรมิในหมอ้นึ่งคว�มดันท่ีอุณหภมู ิ132°C (269.6°F) น�น 4 น�ที ในหอ่ฆ�่เชื้อท่ีผ�่นก�รรบัรอง
ม�ตรฐ�น ปล่อยใหแ้หง้ 30 น�ที 

*ฝาตัวยดึ G-Stop® ใชส้ำาหรบัจดัเก็บเท่านัน้ หมอ้นึ่งฆา่เชื้อไมไ่ด้ 

*ตัวนำาด่ิง G-Stop® และปลอก C-Guide® ใชไ้ด้ครัง้เดียวเท่านัน้

10. ก�รบำ�รุงรกัษ� ก�รทำ�คว�มสะอ�ด และก�รจดัเก็บ หวักรอและอุปกรณ์เสรมิ Densah®
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V. คำ�แนะนำ�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รฆ�่เชื้อตัวยดึ ZGO™

ขัน้ท่ี 1: ทำ�คว�มสะอ�ดตัวยดึด้วยน้ำ �ย�ฆ�่เชื้อ
ขัน้ท่ี 2: ตรวจสอบคว�มเสยีห�ยของตัวยดึอยูเ่สมอ หลังจ�กล้�งและทำ�ใหแ้หง้
ขัน้ท่ี 3:  ทดสอบก�รทำ�ง�น ก�รบำ�รุงรกัษ� ตรวจสอบด้วยต�เพื่อดคูว�มสะอ�ดด้วยแวน่ขย�ย ห�กจำ�เป็น ใหด้ำ�เนินก�รทำ�คว�มสะอ�ดอีกครัง้จนกว�่

อุปกรณ์จะสะอ�ดจนเหน็ได้ชดั
ขัน้ท่ี 4: ก�รบรรจุ - ใสตั่วยดึไวใ้นหอ่หรอืซองท่ีปลอดเชื้อ
ขัน้ท่ี 5:  ก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อ - ฆ�่เชื้อตัวยดึด้วยก�รใชก้ระบวนก�รหมอ้นึ่งคว�มดันสญุญ�ก�ศ (ต�ม ISO 17665) ภ�ยใต้ก�รพจิ�รณ�ของขอ้กำ�หนดของ

แต่ละประเทศ
ขัน้ท่ี 6: พ�ร�มเิตอรส์ำ�หรบัวงจรสญุญ�ก�ศ - ม ี3 เฟสท่ีมอีย�่งน้อย 60 mbar

ขัน้ท่ี 7:  วงจรก�รทำ�ใหป้ลอดภัย - ทำ�ใหค้ว�มรอ้นไปท่ีอุณหภมูฆิ�่เชื้อขัน้ต่ำ�ท่ี 132°C-134°C/269.6°F-273.2°Fและ อุณหภมูสิงูสดุท่ี 135°C/274°F เวล�ท่ี
ใช:้ 3 น�ที เวล�ทำ�ใหแ้หง้: ขัน้ต่ำ� 10 น�ที

ขัน้ท่ี 8: ห�กเกิน 149°C (300.2°F) ชุดอุปกรณ์อ�จเปล่ียนรูปได้ โปรดระมดัระวงั
ขัน้ท่ี 9: ดใูหแ้น่ใจว�่ตัวยดึจะไมถ่กูว�งโดยสมัผสักับผนังด้�นในของหมอ้นึ่งคว�มดันระหว�่งก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อเพื่อเล้ียงก�รเปล่ียนรูปของเคส
ขัน้ท่ี 10:  ผูผ้ลิตไมร่บัผดิชอบต่อคว�มเสยีห�ยใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์จ�กก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อหรอืก�รจดัก�รท่ีไมเ่หม�ะสมนอกเหนือจ�กวธิกี�รฆ�่เชื้อท่ีใชไ้อ

น้ำ �แรงดันสงูท่ีแนะนำ�
ขัน้ท่ี 11: ก�รจดัเก็บ - เก็บตัวยดึท่ีปลอดเชื้อแล้วในสถ�นท่ีท่ีแหง้ สะอ�ด และปร�ศจ�กฝุ่นในอุณหภมู ิ5°C-40°C/41°F-104°F

*หัวกรอ ZGO™ Densah® ใชไ้ด้ครัง้เดียวเท่านัน้ การใชอุ้ปกรณ์น้ีซ้ำาอาจะทำาให้เกิดการบาดเจบ็ต่อผู้ป่วย การติดเชื้อ และความล้มเหลวของอุปกรณ์
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ขอ้กำาหนดและเง่ือนไขการขาย VERSAH®

หวัเจ�ะและหวักรอท�งทันตกรรม (“ผลิตภัณฑ์”)

A.  ก�รสัง่ซื้อ - ส�ม�รถสัง่ซื้อไดท้�งโทรศัพท์ท่ี (844) 711-5585 หรอืท�งอินเทอรเ์น็ตท่ี https://shop.versah.com ผลิตภัณฑ์ของเร�อ�จมใีหบ้รกิ�รผ�่นตัวแทนข�ยของ
ผูผ้ลิตท่ีคัดสรรแล้ว เมื่อสัง่ซื้อท�งโทรศัพท์ โปรดระบุ:

1. ชื่อลกูค้�และขอ้มูลก�รติดต่อ รวมถึงขอ้มูลก�รจดัสง่ (หรอืหม�ยเลขบญัชลีกูค้�ห�กเป็นลกูค้�ท่ีกลับม�ซื้ออีก)
2. เลขท่ีใบสัง่ซื้อ
3. ร�ยก�รจะจดัสง่อย�่งไร รวมถึงคำ�แนะนำ�ก�รจดัสง่พเิศษ ห�กมี
4. หม�ยเลขร�ยก�รสนิค้�
5. ปรมิ�ณท่ีต้องก�ร
6.  หม�ยเลขใบอนญุ�ตทันตกรรม

B. ก�รจดัสง่สนิค้�และภ�ษี - คำ�สัง่ซื้อทัง้หมดจะถกูจดัสง่ก�รขนสง่สนิค้�แบบชำ�ระเงินก่อนไปยงัปล�ยท�ง ลกูค้�จะต้องจ�่ยภ�ษีท่ีเก่ียวขอ้งกับก�รซื้อ

C. ขอ้กำ�หนดก�รชำ�ระเงิน - ก�รชำ�ระเงินสำ�หรบัผลิตภัณฑ์ รวมถึงภ�ษี ก�รจดัสง่ และก�รจดัก�รใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะครบกำ�หนดต�มเวล�ท่ีสัง่ซื้อผ�่นบตัรเครดติ

D.  ร�ค�อ�จมกี�รเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ร�บล่วงหน�้ - Versah® อ�จยกเลิกผลิตภัณฑ์ หรอืเปล่ียนแปลงขอ้กำ�หนด ก�รออกแบบ ร�ค� หรอืขอ้กำ�หนดและ
เง่ือนไขก�รข�ยได้ตลอดเวล�

E.  ก�รรบัประกันแบบมขีอ้จำ�กัด ก�รจำ�กัดของคว�มรบัผดิ - หวัเจ�ะและหวักรอจะสกึหรอเมื่อใชง้�นซ้ำ� ๆ จงึควรจะเปล่ียนเมื่อเริม่ท่ือ สกึ หรอืในท�งใดท�งหนึ่งท่ีทำ�ให้
เสยีห�ยได ้หวัเจ�ะและหวักรอ Versah® โดยทัว่ไปควรจะท้ิงและเปล่ียนอันใหมห่ลังจ�กก�รผ�่ตัดกระดกู 12 ถึง 20 ครัง้ (I) อ่�นและปฏิบติัต�ม “คำ�แนะนำ�สำ�หรบั
ก�รใชง้�น”   

  Versah® รบัประกันว�่ผลิตภัณฑ์จะปร�ศจ�กขอ้บกพรอ่งในฝีมอืและวสัดเุป็นเวล�ส�มสบิ (30) วนันบัจ�กวนัท่ีชำ�ระเงินหรอืใบแจง้หนีเ้ริม่ต้นแล้วแต่อย�่งใดจะถึงก่อน เมื่อใชแ้ละจดัก�รต�ม “คำ�แนะนำ�สำ�หรบัก�รใชง้�น” 
คว�มรบัผดิเฉพ�ะของ Versah และก�รแก้ไขเฉพ�ะของลกูค้�ในกรณท่ีีมขีอ้บกพรอ่งใด ๆ กล่�วคือ Versah® ระบุตัวเลือกให ้(1) คืนเงินเต็มจำ�นวนหรอืเครดิตต�มจำ�นวนเงินของร�ค�ซื้อ หรอื (2) ก�รซอ่มแซมหรอืเปล่ียน
สนิค้� Versah® จะไมร่บัผดิต่อก�รสญูเสยีหรอืคว�มเสยีห�ยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรอืโดยอ้อม เป็นผลสบืเนื่อง เป็นก�รลงโทษ พเิศษ เป็นตัวอย�่ง หรอืท่ีอ�จเกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไมจ่ำ�กัดเฉพ�ะก�รสญูเสยีท่ีมกี�รจำ�กัดหรอื
กำ�ไรท่ีค�ดก�รณไ์ว ้หรอืคว�มเสยีห�ยต่อค่�นยิม) ท่ีเกิดขึ้นจ�กหรอืเก่ียวขอ้งกับก�รซื้อ ก�รใช ้หรอืก�รไมส่�ม�รถใชผ้ลิตภัณฑ์ได ้ลกูค้�จะต้องสง่คืนผลิตภัณฑ์ท่ีมขีอ้บกพรอ่งภ�ยในส�มสบิ (30) วนันบัจ�กวนัท่ีซื้อ 

 
  ก�รรบัประกันนีไ้มร่วมก�รบ�ดเจบ็หรอืคว�มเสยีห�ยท่ีเกิดจ�กก�รใชง้�นอย�่งไมร่ะมดัระวงัหรอืไมเ่หม�ะสม รวมถึงก�รใชง้�นท่ีไมส่อดคล้องกับแนวท�งปฏิบติัท่ีดท่ีีสดุ และโดยเฉพ�ะรวมถึงแต่ไมจ่ำ�กัดเพยีงก�รใช้

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ท่ีขดัต่อคำ�แนะนำ�ก�รใชง้�น ก�รใชง้�นโดยประม�ทหรอืก�รใชง้�นอย�่งไมเ่หม�ะสมจะถือเป็นโมฆะก�รรบัประกันน้ี ก�รรบัประกันนีใ้หแ้ทนก�รรบัประกันอ่ืน ๆ ทัง้หมด ทัง้เป็นล�ยลักษณอั์กษรหรอืดว้ยว�จ� 
โดยชดัแจง้หรอืโดยนยั Versah® ไมร่บัประกันคว�มส�ม�รถเชงิพ�ณชิยห์รอืคว�มเหม�ะสมของผลิตภัณฑ์ ยกเวน้ท่ีอธบิ�ยไวอ้ย�่งชดัเจนในคำ�แนะนำ�ก�รใชง้�น 

โปรดดรู�ยละเอียดในหวัขอ้ก�รอ้�งอิง 1 ท่ีหน้� 70

เง่ือนไขและขอ้กำ�หนดก�รข�ย VERSAH®
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ก�รรบัประกันดว่นท่ีกำ�หนดไวใ้นสว่น E เป็นก�รรบัประกันเฉพ�ะท่ีทำ�ขึ้นโดย VERSAH® VERSAH® ปฏิเสธก�รรบัประกันอ่ืนใดของชนิดหรอืคำ�อธบิ�ยใด 
ๆ ก็ต�มไมว่�่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยัรวมถึงก�รรบัประกันโดยนัยรวมถึงก�รรบัประกันของก�รค้�หรอืคว�มเหม�ะสมสำ�หรบัวตัถปุระสงค์เฉพ�ะ หรอื
ก�รรบัประกันโดยนัยท่ีเกิดขึ้นจ�กหลักสตูรของก�รจดัก�รหรอืหลักสตูรของประสทิธภิ�พ ไมม่ขีอ้มูลป�กเปล่�หรอืล�ยลักษณ์อักษรโดย VERSAH® 
พนักง�น ผูใ้หอ้นุญ�ต หรอืผูท่ี้มลัีกษณะคล้�ยกัน จะใหก้�รรบัประกันได้

F.  VERSAH® นโยบ�ยก�รคืนสนิค้� - Versah® มุง่มัน่ท่ีจะสร�้งผลิตภัณฑ์ท่ียอดเยีย่ม และหวงัว�่คณุจะพงึพอใจอย�่งเต็มท่ีกับก�รซื้อของคณุ 
อย�่งไรก็ต�ม ห�กคณุต้องก�รคืนสนิค้� เร�ขอใหค้ณุติดต่อฝ่�ยบรกิ�รลกูค้�ท่ี 1-844-711-5585 หรอืท่ี info@versah.com ก่อนสง่คืนสนิค้�ของ
คณุ

  (a)  ก�รอนุญ�ตใหส้ง่คืน - ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ท่ีสง่คืน ต้องได้รบัก�รอนุญ�ตล่วงหน้�จ�ก Versah® ลกูค้�จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขออนุมติัคืน
สนิค้� และจะต้องมกี�รออกหม�ยเลขอนุมติัก�รคืนสนิค้� แบบฟอรม์อ�จได้รบัจ�กฝ่�ยบรกิ�รลกูค้� Versah® ณ ขณะนี้ Versah® ไม่
สามารถรบัคืนได้หากไมม่แีบบฟอรม์การอนุญาตให้สง่คืนท่ีสมบูรณ์และหมายเลขการอนุญาตสง่คืนท่ีถกูต้อง ซึ่งจะต้องม�พรอ้ม
กับผลิตภัณฑ์ท่ีสง่คืน

  (b)  ก�รสง่คืนม�ตรฐ�น - Versah® จะไมอ่นุญ�ตใหส้ง่คืนสนิค้�เกินส�มสบิ (30) วนัหลังจ�กก�รซื้อ Versah® จะไมย่อมรบัผลิตภัณฑ์ท่ีสง่
คืนซึ่งเป็นสนิค้�ล้�สมยั เสยีห�ย หรอืผ�่นก�รทำ�ใหป้ลอดเชื้อท่ีเปิดแล้วในท�งก�รค้� หรอืบรรจุภัณฑ์เสยีห�ย เวน้แต่ว�่ผลิตภัณฑ์ดัง
กล่�วมขีอ้บกพรอ่ง Versah® จะออกเงินคืนสำ�หรบัวธิกี�รชำ�ระเงินคืนสนิค้�ใหกั้บลกูค้�เมื่อได้รบัก�รสัง่ซื้อท่ีสำ�นักง�นและดำ�เนินก�รโดย
พนักง�น Versah® ไมส่�ม�รถคืนเงินค่�ไปรษณียส์ำ�หรบัก�รสง่คืน ก�รสง่คืนจะถกูเรยีกเก็บค่�ธรรมเนียมก�รเติมสนิค้�ใหม ่20% ซึ่ง
จะถกูหกัจ�กเงินใด ๆ ท่ีจะถกูเครดิตกลับไปท่ีวธิกี�รชำ�ระเงินของลกูค้� สนิค้�ท่ีจดัสง่โดยมขีอ้ผดิพล�ด จะได้รบัเครดิตเต็มถ้�สง่คืนใน
บรรจุภัณฑ์ท่ียงัไมเ่ปิด

  (c)  ก�รเรยีกรอ้งค่�สนิไหมทดแทนจ�กก�รรบัประกัน - ต้องมกี�รอนุญ�ตก่อนสำ�หรบัผลิตภัณฑ์ท่ีสง่คืนด้วยเหตผุลต�มก�รรบัประกัน 
Versah® จะไมอ่นุญ�ตใหส้ง่คืนสนิค้�หลังจ�กหมดอ�ยุระยะเวล�ก�รรบัประกันส�มสบิ (30) วนั ก�รคืนเงินหรอืก�รทดแทนจะดำ�เนิน
ก�รต�มหมวด E ของขอ้กำ�หนดและเง่ือนไขก�รข�ยเหล่�นี้ ผลิตภัณฑ์ท่ีสง่คืนเนื่องจ�กเหตผุลในก�รรบัประกัน จะไมถ่กูเรยีกเก็บค่�
ธรรมเนียมก�รเติมสนิค้�ใหม่

  (d)  ก�รตรวจสอบและก�รคืนสนิค้�ท่ีสญูห�ย - Versah® ขอสงวนสทิธิใ์นก�รตรวจสอบร�ยก�รท่ีสง่คืนทัง้หมดและปฏิเสธท่ีจะยอมรบัก�ร
สง่คืนต�มก�รตรวจสอบ Versah® ไมส่�ม�รถคืนเงินหรอืเปล่ียนสนิค้�ท่ีไมไ่ด้รบัโดย Versah® ลกูค้�จะรบัคว�มเสีย่งทัง้หมดของก�รคืนท่ี
สญูห�ย และขอสงวนสทิธิท่ี์ลกูค้�อ�จซื้อประกัน

  (e)  ก�รเปล่ียนแปลงนโยบ�ยก�รคืนสนิค้� - Versah® และลกูค้�ตกลงกันว�่ Versah® อ�จปรบันโยบ�ยก�รสง่คืนท่ีกำ�หนดไวใ้นหมวด F นี้เป็น
บ�งครัง้บ�งคร�ว โดยไมต้่องแจง้ใหล้กูค้�ทร�บล่วงหน้� ก�รปรบัเปล่ียนใด ๆ ดังกล่�ว จะมผีลเฉพ�ะกับก�รซื้อ ณ วนัท่ีมกี�รประก�ศ
นโยบ�ยใหมห่รอืมใีหล้กูค้�ในลักษณะอ่ืนใด
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กฎหม�ยของรฐับ�ลกล�งจะจำ�กัดก�รข�ยอุปกรณ์นี้ใหกั้บหรอืต�มคำ�สัง่ของทันตแพทยท่ี์ได้รบัอนุญ�ต 

ก�รว�งแผนก�รรกัษ�และก�รใชง้�นท�งคลินิกของหวักรอและอุปกรณ์เสรมิ Densah® เป็นคว�มรบัผดิชอบของแพทยแ์ต่ละคน การกำาหนดค่าโดย
ศัลยแพทยแ์ละการตัดสนิทางคลินิกจะอยูเ่หนือคู่มอือ้างอิงการทำาให้หนาแน่นท่ีแนะนำาและระเบยีบการใดทางคลินิก VERSAH® ขอแนะนำ�อย�่งยิง่ให้
ผ�่นก�รฝึกอบรมร�กฟันเทียมท่ีมคีณุวุฒริะดับสงูและก�รยดึติดกับปฏิบติัต�มคู่มอื IFU ฉบบันี้ VERSAH® จะไมร่บัผดิชอบต่อคว�มเสยีห�ยท่ีเกิดขึ้นหรอื
เป็นผลสบืเนื่องหรอืคว�มรบัผดิท่ีเก่ียวขอ้งกับก�รใชห้วักรอและอุปกรณ์เสรมิ Densah® เพยีงอย�่งเดียวหรอืรว่มกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจ�กก�ร
เปล่ียนภ�ยใต้ก�รรบัประกัน 

หวักรอและอุปกรณ์เสรมิ Densah® ได้รบัก�รประกันเป็นระยะเวล�ส�มสบิ (30) วนันับจ�กวนัท่ีออกใบแจง้หนี้เริม่ต้น 

เหตกุ�รณ์รุนแรงใดๆ ท่ีเกิดจ�กก�รใชอุ้ปกรณ์ โปรดร�ยง�นเหตกุ�รณ์นัน้กับเร� แพทย ์และหน่วยง�นท่ีรบัผดิชอบด้�นสขุภ�พในประเทศของคณุ
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หม�ยเหต:ุ หวักรอผ�่ตัดควรเปล่ียนเมื่อท่ือหรอืสกึกรอ่น VERSAH® แนะนำ�ใหเ้ปล่ียนหวักรอเพื่อก�รผ�่ตัดทกุ 12-20 ครัง้ ของก�ร
ผ�่ตัดกระดกู1 ขอแนะนำ�ใหเ้ก็บชุดอะไหล่ของหวักรอ Densah® ไวใ้กล้มอืในกรณีท่ีจำ�เป็นต้องเปล่ียนในระหว�่งก�รผ�่ตัด
ตัววดั G-Stop® และปลอก C-Guide® ใชไ้ด้เพยีงครัง้เดียวเท่�นัน้
กญุแจ G-Stop® หลังก�รผ�่ตัดกระดกู 10-20 ครัง้
หวักรอ ZGO™ Densah® และหวัเจ�ะนำ� ZGO™ แบบเทเปอรใ์ชไ้ด้ครัง้เดียวเท่�นัน้ ก�รใชอุ้ปกรณ์นี้ซ้ำ �อ�จะทำ�ใหเ้กิดก�รบ�ดเจบ็
ต่อผูป่้วย ก�รติดเชื้อ และคว�มล้มเหลวของอุปกรณ์ 
ปลอก ZGO™ C-Guide® ใชไ้ด้ครัง้เดียว 

1.  Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization.  

J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(2):265-269. 
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