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SleeperOne, 4 złote zasady do sukcesu

Przewodnik kliniczny

Stosowanie tej zasady przynosi następujące korzyści:

 - Zwiększona precyzja,

 - Unikanie wyginania igły,

 - Łatwiejsza penetracja,

 -  Niezbędne jest stosowanie punktów podparcia tak blisko igły, jak to możliwe 
(jako punkty podparcia można wykorzystać sąsiednie zęby, wyrostek zębodołowy 
żuchwy, szczęki etc.).Pomimo, iż  uzyskanie punktów podparcia może wydawać 
się mało istotne, jest to jeden z najważniejszych czynników do sukcesu w 
bezbolesnym znieczulaniu błony śluzowej, jak również do kontroli penetracji igły 
przez blaszkę zbitą i do uniknięcia złamania igły.

Mikrosilnik SleeperOne powinien być trzymany jak długopis, czyli możliwie 
jak najbliżej igły. Daje to komfortowe punkty podparcia.

Wskaźnik optymalnego umiejscowienia igły

Dokładne i właściwie ustawione kąty wkłucia

Precyzja i delikatność w pracy
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Niekiedy wskaźnik optymalnego umiejscowienia igły DHT wymaga przystosowania do określonego typu przeprowadzanego 
znieczulenia.
(Uwaga: umiejscowienie wskaźnika na podstawie igieł DHT jest specyficzne dla igieł tego producenta).

1. PDL - ZNIECZULENIE ŚRÓDWIĘZADŁOWE
Ustaw wskaźnik po przeciwnej stronie do 
znieczulanego miejsca.

2 & 3. Znieczulenie przewodowe i znieczulenie nasiękowe w obrębie 
dziąsła brzeżnego.
Ustaw wskaźnik po przeciwnej stronie do powierzchni błony śluzowej 
(pozwala na natychmiastową iniekcję i ograniczoną głębokość penetracji).

321

Podczas wykonywania tych znieczuleń mikrosilnik musi być 
ustawiony równolegle do osi twarzy. Ta pozycja pozwoli na 
ograniczenie penetracji igły tylko do płytkiej powierzchni tkanki, co 
umożliwi wykonanie całkowicie bezbolesnego znieczulenia.

Podczas znieczulenia błony śluzowej lub 
znieczulenia podniebiennego jest istotne, 
by mikrosilnik SleeperOne był pochylony 
maksymalnie do kąta 15º do powierzchni 
błony śluzowej.

Połączenie precyzji i punktów podparcia pozwoli Wam na wykonywanie znieczuleń 
śródwięzadłowych lub doprzegrodowych bez wyciekania anestetyku, wyginania igły, 
niepowodzeń… Wszystkie wykonywane przez Was znieczulenia będą bezbolesne, nawet u 
dzieci.



Postępowanie kliniczne

Sprzęt

PRZYGOTOWANIE
Końcówka powinna być trzymana za aplikator, możliwie jak 
najbliżej igły, aby uzyskać maksymalną precyzję. Aby zwiększyć 
precyzję ruchów, musisz używać punktów podparcia (4,6).

ZNIECZULENIE
-  Znieczulenie musi być całkowicie bezbolesne. Aby osiągnąć 

ten cel powinieneś przestrzegać następujących zasad: 

-  Znacznik na igłach musi być umieszczony po przeciwnej 
stronie niż błona śluzowa (1,5).

-  Igła powinna być ustawiona pod kątem 15° w stosunku do 
błony śluzowej (1,2).

-  Rozpocznij iniekcję z powolną prędkością przerywaną .

-  Penetracja powinna być bardzo płytka - maksymalnie do kilku 
dziesiątych milimetra od powierzchni (3).

Zastosowanie się do tych zasad pozwoli  na uniknięcie 
kontaktu z okostną. 

-  Pojawienie się anemizacji (zbielenia) błony śluzowej świadczy 
o zadziałaniu znieczulenia. 

Poprzez przestrzeganie tych kroków gwarantujecie pacjentom 
całkowicie bezbolesną penetrację i iniekcję, nawet przy znieczuleniach 
zlokalizowanych w obszarze wędzidełka lub u dzieci.

Położenie znacznika określającego część ściętą ostrza na igłach DHT jest specyficzne dla 
tych igieł i różni się od pozostałych igieł dostępnych na rynku. 

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdż do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.

ZniecZulenie nasiękowe  
(w obrębie dZiąsła brZeżnego) 

Ok.. 1/10*
Prędkość iniekcj:

(30 G - 9 mm)
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Postępowanie kliniczne

Pacjenci
Dorośli/Dzieci

Zakres znieczulenia
-  Znieczulenie powierzchniowe wybranego 

obszaru.

Wskazania
-   Przygotowanie dla znieczulenia 

śródwięzadłowego lub doprzegrodowego.

- Wprowadzanie klamer koferdamu.

- Periodontologia.

- Znieczulenie podniebienne.

Ograniczenia
- Nie znieczula zebów.

Charakterystyka

Aby obejrzeć przebieg 

znieczulenia przy 

użyciu SleeperOne: 

www.dentalhitec.com

➎
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PRZYGOTOWANIE
-  Końcówka powinna być trzymana za aplikator, możliwie 

jak najbliżej igły, aby uzyskać maksymalną precyzję. Aby 

zwiększyć precyzję ruchów, musisz używać punktów 

podparcia (1,3,4).

ZNIECZULENIE
-  Rozpocznij iniekcję ze stałą szybką prędkością lub 

progresywną szybką prędkością .

-  W przypadku wystąpienia wrażliwości podczas iniekcji, użyj 

progresywnej wolnej prędkości lub   przerywanej wolnej 

prędkości .

-   Jeśli potrzebujesz wykonać aspirację, przycisnij i trzymaj 

przycisk  na pedale (do skutecznej aspiracji wymagany jest 

dostatecznie wysunięty tłok) (2).

U DZIECI
Ten typ znieczulenia może być przyczyną zagryzania warg, 

zalecamy użycie znieczulenia śródwięzadłowego lub 

doprzegrodowego jako techniki alternatywnej (zobacz stronę 

8 i 10).

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

ZniecZulenie nasiękowe  
(w obrębie luźnej błony śluZowej)

x 1*

➊
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Postępowanie kliniczne

Sprzęt

(30 G - 16 mm)

(          )

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdź do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.

Prędkość iniekcji:



Pacjenci
Dorośli

Zakres znieczulenia
-  Znieczulenie 2 zębów po pewnym czasie 

oczekiwania.

Wskazania
- Głównie do zębów w szczęce.

- Odcinek od kła do kła w żuchwie.

- Periodontologia.

Ograniczenia
-  Do trzonowców w szczęce może być konieczne 

znieczulenie podniebienne.

-  Do znieczulenia zębów żuchwy w odcinku od 

kła do kła niezbędne jest czasami znieczulenie 

od strony językowej.

➌ ➍
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Przewodnik Kliniczny

Aby obejrzeć przebieg 

znieczulenia przy 

użyciu SleeperOne: 

www.dentalhitec.com

Postępowanie kliniczne

Charakterystyka



KROK 1 : Znieczulenie dziąsła
Procedura opisana na stronie 4.

Prawidłowe wykonanie tego etapu gwarantuje całkowicie bezbolesne 

znieczulenie śródwięzadłowe.

KROK 2 : Znieczulenie śródwięzadłowe
-  Znieczulenie jest wykonywane dystalnie do znieczulanego zęba. Igłę 

należy umieścić prawie równolegle do osi długiej zęba. 

-  Igłę należy umieścić prawie równolegle do osi długiej zęba (4).

PRZYGOTOWANIE
Kieruj się 4 złotymi zasadami pracy z urządzeniem SleeperOne.

-  Mikrosilnik musi być trzymany podczas wykonywania znieczulenia 

za plastikowy aplikator, możliwie jak najbliżej igły, by wyeliminować 

wyginanie się igły.

-  Ukierunkuj wskaźnik (strzałkę) na podstawie igły naprzeciwko zębów 

dla łatwej penetracji dziąsła (3).

ZNIECZULENIE
-   Delikatnie spenetruj igłą kilka milimetrów, posuwając się wzdłuż 

korzenia. Przed wykonaniem znieczulenia, wycofaj delikatnie igłę (2) 

następnie rozpocznij iniekcję z progresywną powolną prędkością , 

aby nie uszkodzić ozębnej.

ZniecZulenie śródwięZadłowe (Pdl)

1/4*

2

1

➊
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Postępowanie kliniczne

Sprzęt

Prędkość iniekcji:

 Krok 1  Krok 2

(30 G - 9 mm)

Położenie znacznika określającego część ściętą ostrza na igłach DHT jest specyficzne dla 
tych igieł i różni się od pozostałych igieł dostępnych na rynku. 

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

Aby zachować wszystkie zalety uchwytu długopisowego i umożliwić rotację igły, nie 

należy wyginać igły podczas wykonywania znieczulenia śródwięzadłowego. 

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdż do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.



- Podanie 1/4 ampułki anestetyku o maksymalnym stężeniu wazokontryktora (adrenaliny) 1/200 000.

-  SleeperOne pozwala na wykonanie znieczulenia z użyciem jednego punktu wkłucia (Nie należy 

wykonywać wielokrotnych punktów iniekcji, które mogą powodować wystąpienie bolesności 

pozabiegowej).

-  Ten typ znieczulenia wymaga zastosowania wysokiego ciśnienia podczas iniekcji, dlatego też 

normalnym zjawiskiem jest świecenie wskaźnika na mikrosilniku (zobacz stronę 9 w Instrukcji obsługi).

Pacjenci
Dorośli/Dzieci

Zakres znieczulenia
- Natychmiastowe znieczulenie 1 zęba.

Wskazania
- Zęby szczęki i żuchwy.

Ograniczenia
-  Przeciwwskazane stosowanie stężenia 

wazokonstryktora 1/100 000 i więcej, ryzyko 

uszkodzenia ozębnej a nawet martwicy.

-  Nie wskazane w obecności chorób przyzębia.

-  Wymagane dodatkowe znieczulenie do zakładania 

koferdamu.

U DZIECI
Cechy tego znieczulenia (bezbolesne, szybkie, brak odrętwienia tkanek miękkich i ryzyka nagryzania wargi) czynią 

tą technikę szczególnie przystosowaną dla dzieci. Protokół jest taki sam jak u dorosłych i cechuje się łatwiejszą 

penetracją igły ze względu na szerszą ozębną.

INFORMACJE DODATKOWE
-  W przypadku zębów jednokorzeniowych, łatwiej jest wykonać penetrację igły dystalnie (szersze więzadło).

-  W przypadku zębów wielokorzeniowych, punkt iniekcji może być zlokalizowany w miejscu furkacji (3).

-  Użycie wazokonstryktora 1/100000, wskazane do leczenia zębów z pulpitis, w przypadku podania znieczulenia 

śródwięzadłowego może doprowadzić do martwicy, szczególnie przy podaniu zbyt dużej ilości środka.

➍➌
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Przewodnik Kliniczny

Aby obejrzeć przebieg 

znieczulenia przy 

użyciu SleeperOne: 

www.dentalhitec.com

Postępowanie kliniczne

Charakterystyka



KROK 1 : Znieczulenie dziąsła
Procedura jest opisana na stronie 4.

Ta procedura gwarantuje całkowicie bezbolesne znieczulenie 

doprzegrodowe.

KROK 2 : Znieczulenie doprzegrodowe

PRZYGOTOWANIE
-  Znieczulenie jest wykonywane dystalnie do znieczulanego zęba.

-  Umieść igłę pod kątem 45° w porównaniu do osi zęba (1,3).

Kieruj się złotymi zasadami urządzenia SleeperOne.

-  Punkty podparcia (tak blisko jak to możliwe igły) powinny być użyte 

dla dokładnych i perfekcyjnych ruchów (ochrona przed wyginaniem 

igły i wyciekaniem środka znieczulającego) (4,5).

ZNIECZULENIE

-  Delikatnie spenetruj igłą kilka milimetrów, w kierunku środka 

przegrody międzyzębowej.

-  Przed wykonaniem iniekcji, bardzo powoli wycofaj igłę następnie 

kontynuuj iniekcję z powolną prędkością progresywną   (2).

-  Podaj ½ ampułki z anestetykiem, z maksymalną ilością 

wazokonstryktora (adrenaliny) 1/200000.

-  Ten typ znieczulenia wymaga zastosowania wysokiego ciśnienia 

podczas iniekcji, dlatego też normalnym zjawiskiem jest świecenie 

wskaźnika na mikrosilniku (instrukcja str. 9).

ZniecZulenie doPrZegrodowe

1/2*

1

2

➊

➋
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Jeżeli potrzebujesz 

klinicznych lub 

technicznych informacji 

- skontaktuj się ze 

swoim dystrybutorem:

Implant Dental New 

Wave –  

tel. 022 869 71 00 -01 

Postępowanie kliniczne

Sprzęt

(30 G - 9 mm)

Położenie znacznika określającego część ściętą ostrza na igłach DHT jest specyficzne dla 
tych igieł i różni się od pozostałych igieł dostępnych na rynku. 

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

Prędkość iniekcji:

 Krok 1  Krok 2

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdż do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.



U DZIECI
Cechy charakterystyczne tego znieczulenia (bezbolesne, szybkie, 

brak odrętwienia tkanek miękkich) powodują, że ta technika jest 

szczególnie wskazana do stosowania u dzieci.

➌

➍

Pacjenci
Dzieci / Dorośli

Zakres znieczulenia
-  Natychmiastowe znieczulenie 2 zębów sąsiadujących 

z punktem iniekcji.

Wskazania
- Zęby szczęki i żuchwy.

-  Zęby mleczne i mieszane.

Ograniczenia
-  1/100,000 i więcej nie zalecane (ryzyko martwicy…).

- Nie jest zalecane w chorobach przyzębia..

-  W przypadku zbyt zmineralizowanej przegrody 

penetracja może okazać się niemożliwa.

-  Dodatkowe znieczulenie jest konieczne w przypadku 

stosowania koferdamu.

➎
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Przewodnik Kliniczny

Aby obejrzeć przebieg 

znieczulenia przy 

użyciu SleeperOne: 

www.dentalhitec.com

Postępowanie kliniczne

Charakterystyka



PRZYGOTOWANIE
Przestrzegaj złoty zasad SleeperOne.

-  Końcówka powinna być trzymana jak najbliżej igły w celu uzyskania 

maksymalnej precyzji (4).

-  Skośne ścięcie igieł DHT musi być prawidłowo skierowane (zdjęcie 1, 

strona 3) dla uzyskania bezbolesnej penetracji. 

-  Maksymalny kąt 15° do powierzchni dziąsła jest konieczny dla 

uniknięcia kontaktu z okostną (zdjęcie 1,2 i strona 3). 

ZNIECZULENIE

-  Rozpocznij iniekcję trybem powolnym przerywanym  , 
następnie powoli wprowadzaj igłę w obrębie powierzchniowych 
warstw śluzówki (na kilka dziesiątych milimetra (3)), bez dojścia 

do okostnej.

INFORMACJE DODATKOWE
Użycie wazokonstryktora 1/100000 może być przyczyną martwicy.

ZniecZulenie Podniebienne

1/4*

➋
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Jeżeli potrzebujesz 

klinicznych lub 

technicznych informacji 

- skontaktuj się ze 

swoim dystrybutorem:

Implant Dental New 

Wave –  

tel. 022 869 71 00/01

Postępowanie kliniczne

Sprzęt

Położenie znacznika określającego część ściętą ostrza na igłach DHT jest specyficzne dla 
tych igieł i różni się od pozostałych igieł dostępnych na rynku. 

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

(30 G - 9 mm)

➌

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdż do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.

Prędkość iniekcji:



➍

Pacjenci
Dorośli/Dzieci

Zakres znieczulenia
-  Znieczulenie 2 zębów po pewnym czasie 

oczekiwania.

Wskazania
-  Zęby szczęki (ekstrakcje, itp....).

Ograniczenia
-  Przeciwwskazane podawanie wazokonstryktora w 

stężeniu 1/100 000 i więcej.

-  Może być konieczne wykonanie dodatkowego 

znieczulenia przedsionkowego.

PASA AMSA ASA

13

Przewodnik Kliniczny

Aby obejrzeć przebieg 

znieczulenia przy 

użyciu SleeperOne: 

www.dentalhitec.com

Postępowanie kliniczne

Charakterystyka



Sprzęt

Prędkość iniekcji:

Aspiracja

Standardowa igła do znieczulenia przewodowego

Pacjenci
Dorośli

Zakres znieczulenia
-  znieczulenie ½ żuchwy.

Wskazania
-  Zęby żuchwy.
-  Znieczulenie nerwu policzkowego do ekstrakcji 8. 

Ograniczenia
-  Może być wymagane wykonanie dodatkowego 

znieczulenia.

Charakterystyka

* Podane ilości środka znieczulającego i stężenia należy traktować jako przykładowe, 
powinny być one dostosowane do indywidualnego pacjenta i przypadku.

Protokół postępowania

-  Używanie punktów podparcia w żuchwie ułatwia wybranie pozycji 

anatomicznej.

-   Zacznij od znieczulenia tkanek powierzchniowych (do tego celu 

podaj około ¼ ampułki) za pomocą igły 30G – 16 mm.

-  Właściwe znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego wykonaj za 

pomocą igły 27/25 G – 30 – 40 mm

-  Do wykonania aspiracji wciśnij w sposób ciągły przycisk   na 

pedale (aby aspiracja była wykonana w sposób prawidłowy, należy 

najpierw podać ok. 1/4 ampułki) (2).

-  Aby kontynuować znieczulenie, uruchom iniekcję z szybką stałą lub 

progresywną szybkością .

DZIECI : ten rodzaj znieczulenia nie powinien być stosowany u dzieci, 

gdyż może być przyczyną przygryzania wargi/policzka.

ZniecZulenie PrZewodowe

x 1 or x 2*

1
2

➋

➊
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Jeżeli potrzebujesz  

technicznych  

informacji - skontaktuj 

się ze swoim 

dystrybutorem:

Implant Dental New 

Wave –  

tel. 022 869 71 00/01 

* Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat igieł DHT przejdż do strony 5 Instrukcji urządzenia. Położenie wskaźnika na podstawie igły jest 
specyficzne dla igieł DHT.
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Przewodnik Kliniczny
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Jeżeli potrzebujesz klinicznych informacji -  

skontaktuj się ze swoim dystrybutorem:

 Implant Dental New Wave 

tel. 022 869 71 00/01

world@dentalhitec.com

BP 30051 · ZI de l’Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE

world@dentalhitec.com

Innovation for dental anesthesia


