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SleeperOne®, 4 auksinės sėkmės taisyklės

Ši taisyklė suteikia tokius privalumus:

-  mažiau pastangų adatos injekcijai

-  mažesnis adatos užlinkimas

+  didesnis tikslumas

+   didesnis stabilumas, atsirėmus į dantį, viršutinį ar apatinį žandikaulį. 
Tai gali atrodyti nereikšminga, tačiau tai yra vienas svarbiausių 
faktorių, atliekant beskausmę fiksuotos gleivinės ar gomurinę 
nejautrą bei išvengiant adatos sulinkimo intraligamentinės ar 
intraseptalinės nejautros metu.

Laikykite antgalį kuo arčiau adatos ir patogiai atremkite ranką

Teisingai pasukite DHT adatą pagal indikatorių
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DHT adatos indikatorius turi būti 
pasukamas priklausomai nuo atliekamo 
nuskausminimo būdo.
(Dėmesio: DHT adatos turi specialų 
indikatorių. Kitų adatų, kurios neturi 
briaunos padėties indikatoriaus, negalima 
teisingai atsukti.)

2 ir 3.  Gomurinė ir fiksuotos gleivinės nejautra
Pasukite adatą taip, kad indikatorius būtų 
priešingoje nuo gleivinės pusėje (leidžia atlikti 
momentinį nuskausminimą ir įdurti į ribotą gylį).

1. Intraligamentinė nejautra
Pasukite adatą taip, kad indikatorius būtų 
priešingoje nuo danties pusėje (apsaugo 
nuo dūrio į šaknį).

1

2

3

Maks.

Min.
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SleeperOne®, 4 auksinės sėkmės taisyklės

Adatą durkite teisingu kampu

Būkite tikslūs ir atsargūs

3

4

Ši taisyklė leidžia atlikti infiltracinę fiksuotos gleivinės 
nejautrą visiškai be skausmo. Laikant adatą beveik 
lygiagrečiai, galima sumažinti injekcijos gylį (1 pav.). Tai 
padeda išvengti kontakto su labai jautriu antkauliu.

Kai atliekamas gleivinės ar gomurio nuskausminimas, 
svarbu dūrio metu adatą laikyti beveik lygiagrečiai gleivinės 
paviršiui (2, 3 pav.).

Derinant judesių tikslumą ir dūrio vietą 
su aukščiau išvardintomis taisyklėmis, 
intraligamentinę ar intraseptalinę nejautrą 
atliksite be nutekėjimų, adatos sulinkimų ir 
nesėkmių. Visos Jūsų nejautros bus beskausmės 
net vaikams ar atliekant gomurinę nejautrą.

1

2 3
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Apytiksliai 1/10*

Pacientai
Suaugę / Vaikai

Panaudojimas
- Paviršinis nuskausminimas.

Indikacijos
-  Pasiruošimas intraligamentinei ar 

intraseptalinei nejautrai.
- Koferdamo uždėjimas.
- Periodontinis gydymas.
- Gomurinės injekcijos.

Apribojimai
- Dantis nenuskausminamas.

Priemonės

Charakteristikos

Adatos (30 G - 9 mm)

DHT adatos turi specialų padėties indikatorių. Kitos adatos 
padėties indikatoriaus neturi.

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Pastovus su pauze 
Lėtas leidimas

Infiltracinė nejautra 
(fiksuota gleivinė)

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.  
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.
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Atlikimo vadovas
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PASIRUOŠIMAS
-  Kad gautumėte maksimalų judesių tikslumą, antgalį laikykite kuo 

arčiau adatos. 
Kad judesiai būtų tikslesni, rekomenduojama patogiai 
atremti ranką (A pav.).

ATLIKIMAS
- Gleivinės nuskausminimas turi būti visiškai beskausmis.
 
Kad tai pasiektumėte, būtina:
-  DHT* adatos indikatorių nusukti į priešingą pusę nuo gleivinės 

(B pav.).
 -  Antgalį laikyti beveik lygiagrečiai gleivinei (B pav.).
-  Pradėkite injekciją Pastoviu su pauze Lėtu leidimu ( ). 
- Lėtai įdurkite adatą kelias dešimtąsias milimetro (C pav.).
Šių veiksmų tikslas yra lėtai suleisti anestetiką į paviršinius gleivinės 
sluoksnius, nepaliečiant skausmingo antkaulio.
-  Atsiradęs balkšvas plotas rodo, kad antkaulis yra nuskausmintas 

(B pav.).

Laikydamiesi šių žingsnių, atliksite visiškai neskausmingą dūrį ir 
injekciją, net darydami nejautrą arti pasaitėlio ar vaikams.

Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

A

B

C

ne daugiau 
0,5 mm
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x 1*

Pacientai
Suaugę

Panaudojimas
- 2 dantų nejautra po tam tikro laiko.

Indikacijos
-  Dažniausiai viršutinio žandikaulio dantų 

nuskausminimas.
-  Apatinio žandikaulio kandžių ir iltinių dantų 

nuskausminimas.
- Periodontinis gydymas.

Apribojimai
-  kartais viršutinio žandikaulio krūminiams dantims 

reikia papildomos gomurinės injekcijos,
-  kartais apatinio žandikaulio kandžiams ir iltiniams 

dantims reikia papildomos liežuvinės injekcijos.

Priemonės

Charakteristikos

Adatos (30 G - 16 mm)

Adatos (30 G - 9 mm)

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Greitas leidimas

Infiltracija (nefiksuota gleivinė)

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.
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Aspiracija

Atlikimo vadovas
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PASIRUOŠIMAS
-  Kad gautumėte maksimalų judesių tikslumą, antgalį laikykite kuo 

arčiau adatos. 
Kad judesiai būtų tikslesni, rekomenduojama patogiai 
atremti ranką (A pav.).

ATLIKIMAS
-  Lėtai įdurkite adatą ir injekuokite Greitu leidimu .
-  Jei pacientas jautrus, pasirinkite pastovų Lėtą leidimą  arba 

pastovų su pauze Lėtą leidimą .

-   Jei reikia atlikti aspiraciją, spauskite  pedalo klavišą (kad atlikti 
šią procedūrą, stūmoklis turi būti pakankamai išstumtas) (C pav.).

Vaikams
Atliekant šio tipo nejautrą, vaikai gali susikandžioti lūpą, todėl 
jiems rekomenduojama geriau atlikti osteocentrinę/intraseptalinę 
nejautrą (žr. 12 psl.)

Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

A

B

C
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Priemonės

Charakteristikos

Intraligamentinė  
nejautra

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.

1/4*

Adatos (30 G - 9 mm)

DHT adatos turi specialų padėties indikatorių. Kitos adatos 
padėties indikatoriaus neturi.

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Pastovus Lėtas 
leidimas

2

1

Pacientai
Suaugę / Vaikai

Panaudojimas
- Momentinė vieno danties nejautra.

Indikacijos
- Bet kuris viršutinis ir apatinis dantis

Apribojimai
-  1/100.000 ir didesnė vazokonstriktoriaus 

koncentracija nerekomenduojama: raiščio nekrozės 
rizika.

-  Nerekomenduojama esant periodonto ligoms, nes 
gali sukelti pooperacinį artritą.

-  Papildomo nuskausminimo reikia dedant 
koferdamą.
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Atlikimo vadovas
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Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

A

B

1 ŽINGSNIS 
Fiksuotos gleivinės nuskausminimas
Atlikti kaip nurodyta 7 psl.
Šis žingsnis užtikrina visiškai beskausmę intraligamentinę 
nejautrą.

2 ŽINGSNIS
Intraligamentinė nejautra
- Laikykite adatą beveik lygiagrečiai danties ašiai (A pav.).

PASIRUOŠIMAS
Laikykitės auksinių darbo su SleeperOne taisyklių.
-  Kad išvengtumėte adatos sulinkimo, antgalį laikykite kuo arčiau 

adatos (A pav.).
-  Kad lengvai įdurtumėte į raištį, DHT adatos indikatorių nusukite 

į priešingą pusę nuo danties (B pav.).

ATLIKIMAS
-   Atsargiai įdurkite keletą milimetrų pagal šaknį. 

Prieš pradėdami injekciją, truputį atitraukite adatą ir leiskite 
pastoviu lėtu leidimu, kad nepažeistumėte raiščio.  

 -  Suleiskite 1/4 karpulės, naudojant ne didesnę, kaip 1/200.000 
vazokonstriktoriaus (adrenalino) koncentraciją.

Nebadykite aplink dantį keletą kartų, nes tai gali sukelti 
pooperacinį artritą.

-  Šis nuskausminimo būdas reikalauja ženklaus injekcijos slėgio, 
todėl normalu, jei antgalio šviesos indikatorius mirksi (žr. 
Naudotojo vadovą).

PAPILDOMA INFORMACIJA
-  Dantims su viena šaknimi, lengviau įdurti adatą distaliau 

(platesnis raištis).
-  Dantims su keliomis šaknimis, injekciją galima atlikti į 

išsišakojimą (B pav.).

C

Nesulenkite adatos,  

kai atliekate intraligamentinę 

nejautrą.
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Priemonės

Charakteristikos

Intraseptalinė 
nejautra

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.

1/2*

Adatos (30 G - 9 mm)

DHT adatos turi specialų padėties indikatorių. Kitos adatos 
padėties indikatoriaus neturi.

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Pastovus Lėtas 
leidimas

Pacientai
Suaugę

Panaudojimas
- Momentinė dviejų gretimų dantų nejautra.

Indikacijos
- Bet kuris viršutinis ir apatinis dantis

Apribojimai
-  1/100.000 ir didesnė koncentracija 

nerekomenduojama: raiščio nekrozės rizika.
- Nerekomenduojama esant periodonto ligoms.
- Neįmanoma injekuoti, esant per siaurai pertvarai.
-  Papildomo nuskausminimo reikia dedant 

koferdamą.

1

2
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Atlikimo vadovas
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Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

B

1 ŽINGSNIS  
Fiksuotos gleivinės nuskausminimas
Atlikti kaip nurodyta 7 psl.
Šis žingsnis užtikrina visiškai beskausmę intraseptalinę nejautrą.

2 ŽINGSNIS
Intraseptalinė nejautra
PASIRUOŠIMAS
- Nejautra paprastai atliekama distaliau už gydomo danties.
- Laikykite adatą 45° kampu į dantį (A pav.).

Laikykitės auksinių darbo su SleeperOne taisyklių:
-  Norėdami atlikti tikslius judesius, laikykite antgalį ir atremkite 

ranką kaip galima arčiau adatos (išvengsite adatos užlinkimo ir 
pratekėjimo).

ATLIKIMAS
- Atsargiai įdurkite keletą milimetrų į kaulą per pertvaros vidurį.
-  Prieš pradedant injekciją, truputį atitraukite adatą ir leiskite 

pastoviu Lėtu leidimu  (B pav.). 
-  Suleiskite 1/2 karpulės, naudojant ne didesnę, kaip 1/200.000 

vazokonstriktoriaus (adrenalino) koncentraciją.
-  Šis nuskausminimo būdas reikalauja ženklaus injekcijos slėgio, 

todėl normalu, jei antgalio šviesos indikatorius mirksi  
(žr. Naudotojo vadovą).

A
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‹ 1/4*

Pacientai
 Vaikai iki maždaug 7 metų 
amžiaus

Panaudojimas
- Momentinis iki 6 dantų nuskausminimas.

Indikacijos
- Bet kuris viršutinis ir apatinis dantis.
- Pieniniai dantys.

Apribojimai
-  1/100.000 ir nepatariama esant fiziologiniam kaulo 

sumažėjimui arba infekcijai.
- Injekcija neįmanoma, esant didelio tankio pertvarai.

Priemonės

Charakteristikos

Adatos (30 G - 9 mm)

DHT adatos turi specialų padėties indikatorių. Kitos adatos 
padėties indikatoriaus neturi.

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

nuo 15 iki 
30°

Buko-lingvalinis kampasMedio-distalinis kampas

BDM L

Osteocentrinė nejautra vaikams

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.

Pastovus Lėtas 
leidimas
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Atlikimo vadovas
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1 ŽINGSNIS 
Fiksuotos gleivinės nuskausminimas
Atlikti kaip nurodyta 7 psl.
Šis žingsnis užtikrina visiškai beskausmę osteocentrinę 
nejautrą vaikams.

2 ŽINGSNIS 
Osteocentrinė nejautra

PASIRUOŠIMAS

-  Apatiniame žandikaulyje nejautra atliekama distaliau nuo 
gydomo danties.

-  Durkite adatą į papilos viršūnę, taikydami tarp gretimų 
dantų šaknų.

Laikykitės auksinių darbo su SleeperOne taisyklių:
-  Norėdami atlikti tikslius judesius, laikykite antgalį ir 

atremkite ranką kaip galima arčiau adatos (išvengsite 
adatos užlinkimo ir pratekėjimo) (A, B pav.).

ATLIKIMAS

-  Atsargiai įdurkite adatą per pusę jos ilgio. Smaigalį 
taikykite tarp šaknų viršūnių (A pav.).

- Prieš pradedant injekciją, truputį atitraukite adatą ir leiskite 
pastoviu lėtu leidimu  (C pav.).

Turite klausimų?  
Mūsų komanda pasiruošusi atsakyti, skambinkite +33 241 560 590 arba mail@dentalhitec.com

A

B

C
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Priemonės

Charakteristikos

Nervo blokada (laidinė nejautra)

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.

x1 arba x2*

Standartinė adata 
laidinei nejautrai

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Greitas leidimas

Pacientai
Suaugę

Panaudojimas
- apatinio žandikaulio ketvirčio nuskausminimas.

Indikacijos
- Apatinio žandikaulio dantys.
-  Bukalinio nervo nuskausminimas operuojant  

8 dantį.

Apribojimai
- Gali reikėti papildomo nuskausminimo.

1
2
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1 continuous press

Atlikimo vadovas
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Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

B

-  Anatominę vietą lengviau nustatyti, turint atramos taškus ant 
apatinio žandikaulio (A pav.).

- Nuskausminkite paviršinius audinius (maždaug 1/4 karpulės).

- Atlikite alveolarinio nervo nejautrą.

-  Jei reikia atlikti aspiraciją, spauskite  pedalo klavišą (kad atlikti 
šią procedūrą, stūmoklis turi būti pakankamai išstumtas: apie 1/4 
karpulės) (B pav.).

-  Injekciją tęskite spausdami pedalo klavišą.

VAIKAMS

Dėl šios nejautros vaikai gali susikanžioti lūpas, todėl jiems geriau 
rekomenduojama atlikti osteocentrinę/intraseptalinę nejautrą (žr. 
12 psl.)

A
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Priemonės

Charakteristikos

Gomurinė nejautra

*Daugiau apie DHT adatas rasite naudotojo vadove.
DHT adatos turi specialų padėties indikatorių.

1/4*

Adatos (30 G - 9 mm)

DHT adatos turi specialų padėties indikatorių. Kitos adatos 
padėties indikatoriaus neturi.

*Rekomenduojamas anestetiko kiekis yra tik apytikslis ir turi 
būti parenkamas pagal pacientą ir patologiją.

Pastovus su pauze 
Lėtas leidimas

Pacientai
Suaugę / Vaikai

Panaudojimas
- dviejų gretimų dantų nejautra po tam tikro laiko.

-  Papildomas nuskausminimas prie  
supra-periostinės nejautros.

Indikacijos
-  Viršutinio žandikaulio dantys (traukimai, sinuso 

prolapsas...).

Apribojimai
-  1/100.000 ir didesnė koncentracija 

nerekomenduojama.
- Gali reikėti papildomo bukalinio nuskausminimo.
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Atlikimo vadovas
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Vaizdo filmus apie nejautrą su SleeperOne žiūrėkite: www.mydentalhitec.com

PASIRUOŠIMAS
Laikykitės auksinių darbo su SleeperOne taisyklių:
-  Kad gautumėte maksimalų judesių tikslumą, antgalį laikykite kuo 

arčiau adatos (A pav.).
-  Norėdami įdurti be skausmo, teisingai pasukite DHT* adatos 

indikatorių (B pav.).
-  Laikykite adatą beveik lygiagrečiai gleivinei, nepaliečiant 

antkaulio (B pav.).

ATLIKIMAS
-  Pradėkite injekciją Pastoviu su pauze Lėtu leidimu ir lėtai įdurkite 

keletą dešimtųjų milimetro į paviršinį gleivinės sluoksnį (C pav.), 
neliesdami antkaulio.

PAPILDOMA INFORMACIJA
1/100.000 ar didesnės koncentracijos vazokonstriktorius gali 
sukelti nekrozę.

A

B

C

PASA AMSA ASA

ne daugiau 
0,5 mm
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Reikia daugiau informacijos? Kreipkitės į Jūsų vietinį 

distributorių ar mūsų medicinos skyrių:

 + 33 (0)2 41 560 590

arba mail@dentalhitec.com

ZI de l’Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE

mail@dentalhitec.com

Mūsų specializacija: dantų nejautra
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