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Medicinos prietaisų kompanijos, gaminančios ir prekiaujančios savo produkcija pasaulinėje rinkoje, privalo laikytis 

labai griežtų kokybės ir proceso kontrolės standartų, taip pat turi būti įdiegusios sistemos ir kontrolės priemones, 

kad būtų patenkinti pasauliniai reikalavimai, standartai ir direktyvos. Medentis ICX-Premium® implantų gaminiai, 

gamyba ir paslaugos atitinka dantų implantų ISO 9001: 2008 - kokybės valdymo sistemą, ISO 13485: 2012 koky-

bės valdymo sistemos medicinos prietaisams ir medicinos prietaisų direktyvas 93/42 / EEB: 1993. Visi Medentis 

produktai pažymėti partijos numeriu ir visos žaliavos (OEM gamintojo) yra reguliariai stebimos ir tikrinamos. Visi 

produktai griežtai kontruoliuojami kokybės kontrolės, atitinkamai visuose gaminimo etapuose, taip pat produktų 

perdavime iš gamintojo į Medentis. ICX-Premium® implantai pereina labai griežtą sterilizavimo procedūrą – yra 

veikiami gama spinduliais, šis standartas atitinka Europos teisės ir direktyvos reikalavimus. Medentis kokybės va-

dybos komandą sudaro patyrę ir gerai kvalifikuoti darbuotojai, kurie atlieka vidinius ir išorinius auditus. Vidaus au-

ditas nagrinėja įvairias produkto vystymo fazes, kai tuo tarpu išorės auditas nagrinėja procesus ir tiekimą. Kokybės 

vadyba orientuota į procesą ir siekia užtikrinti kokybiškus veiksmus, orientuotus į ateities planus. Medentis kontroli-

uoja savo produktų kokybę nuosekliai ir griežtai atlikdami tyrimus Medentis medicinos tyrimų centre, naudojant tik 

moderniausią tyrimų įrangą. Kokybės testai, atliekami per visą produkto gamybos procesą:

1.  Biologinės saugos vertinimas DIN EN ISO 10993

2.  Mikrobiologinis vertinimas DIN EN ISO 11737 ir endotoksinų kiekis pagal farmakopėją (Ph Eur. 6,2.6.14);

3.  Dinaminės apkrovos testas įsriegiamų dantų implantų ISO 148801:2007 bei korozijos testas 

    DIN Norm EN ISO 13927 

4.  XPS (rentgeno fotoelektrono spektroskopija) ir EDX (Energetinės dispersijos rentgeno fluorescencija) analizės, 

implantų paviršiaus švarumo stebėjimui ir užtikrinimui 

5.  Mikrotarpų/mikroįtrūkimų analizė

6.  Tikrinama tolerancija susijusi su gamyba ir panaudojimu

7.  Reguliarus tiekėjų auditas

8. Vidinė partijos kokybės patikra

9. Nuolatinis informacijos dalinimąsis su ekspertais ir universitetais tiesioginiam  grįžtąmojo ryšio palaikymui.

Medentis palaiko ryšius su universitetais, nuolatos skaito ir domisi naujausiais tyrimais ir išleistais leidiniais, bend-

radarbiauja su garsiais gydytojais visose srityse: odontologijos, periodontologijos, veido ir žandikaulio chirurgijos, 

protezavimo ir dantų technikų laboratorijomis. Medentis platina implantus ir protezavimui reikalingus produktus, 

atitinkančius sterilumo ir biologinio suderinamumo standartus. Kiekvienas implantas taip pat praeina ir griežtą bei 

išsamią vizualinę apžiūrą, užtikrinant geresnę kokybės kontrolę. Nuosekliai tobulėjant ir plečiant ICX produktų liniją, 

Medentis medical užsitarnavo novatoriško produkto, technologijų ir implantavimo technikos tendencijų generato-

riaus vardą. Tai padrąsina klientus ir jie gali būti garantuoti, kad mūsų produktas atitinks visus reikalavimus ir bus 

tinkamas naudoti bet kokiomis sunkiausiomis klinikinėmis aplinkybėmis.
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CFDA (China Food & Drug Administration) ICX-Premium® sistemos pateikimo procesui buvo atlikti keli bandymai, 

remiantis ISO normomis 10993-3,4,5,6,10 ir 11, jie buvo atlikti Sičuano biomedžiagų ir medicinos prietaisų ban-

dymų centre. Visi bandymų rezultatai patvirtino testuojamų ICX-Premium® mėginių bendrą patikimą biologinį 

suderinamumą. Kokybės kontrolei užtikrinti  citotoksiškumo (10993-5), genotoksiškumo (10993-3), skilimo pro-

duktų ir ekstraktyvų (10993-18) kontrolės testai buvo reguliariai atliekami akredituotose moderniose Medentis 

laboratorijose (1 ir 2 pav.)

Citotoksiškumas pagal ISO 10993-5
In vitro citotoksiškumo bandymai įvertina ląstelių kultūrų reakciją į tiesioginį kontaktą su prietaisais ar jų ekstrak-

tais. ISO 10993-5 (1999): „In vitro citotoksiškumo testas“ detalizijuoja procedūras, skirtas ištirti prietaiso tiesioginį 

ar netiesioginį kontaktą, prietaisų ekstraktyvus ir filtrų sklaidą. Testuojamų prietaisų ir medžiagų ekstraktai tiriami 

veikiant ląstelių kultūros sistemą (pvz., L929 pelės fibroblastų ląstelių linija). Augimo slopinimo testas atliekamas 

atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus „medicinos prietaisų biologinio vertinimo“ 5 dalyje: In vitro testas citotok-

siškumui. Tiriamasis produktas, teigiamas ir neigiamas kontroliniai bandiniai ekstrahuojami pagal metodą ISO 

10993-12. Tikrasis originalus ekstraktas praskiedžiamas, bandymui naudojamos 5 koncentracijos. L-929 ląstelės 

apdorojamos mėginio ekstraktais, reagento kontrolės ekstraktais, neigiamais kontrolės arba teigiamais kontrolės 

ekstraktais. Kiekvienam apdorojimui paruošti trys egzemplioriai. Ląstelės inkubuojamos mažiausiai 24 valandas ir 

mikroskopiškai stebimas citotoksinis poveikis.

 1. Lentelė Pradiniai matavimo testai svarstymui 

(ISO 10993-1: medicinos prietaiso biologinis matavimas 1 dalis)

Klasifikacija Biologinis efektas

Kontaktas Kontakto 
trukmė
(>30 
dienų)

Citotok-
siškumas Jautrumas Dirginimas

Sisteminis 
toksišku-

mas

Subchro-
niškas tok-
siškumas

Genetinis 
toksišku-

mas

Implanta-
cija

Hemosu-
derinamu-

mas

Audiniai/ 
kaulas

X X X X X X X

Kraujas X X X X X X X X

1. Biologinis suderinamumas
Reguliuojančios institucijos, patvirtinančios ir leidžiančios platinti medicininį prietaisą, reikalauja atlikti kokybės ir 

biologinio suderinamumo vertinimą, bei patikrinti prietaiso ir medžiagų saugumą. Saugumo tyrimai gali būti atliekami 

testuojant pagal nustatytas ar rekomenduojamas gaires, kurios yra nustatytos Tarptautinės standartų nustatymo 

organizacijos (ISO). Šios gairės apima pvz.: ISO 10993, „Biologinis medicinos prietaisų įvertinimas“. Medicinos prietaisų 

suskirstymas į kategorijas pagal sąlyčio tipą ir trukmę parodo biologinio suderinamumo sritis, kurias reikia ištirti (1 len-

telė.).
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Augimo slopinimo testas (n = 10) (pav. 1). Ląstelių 

monosluoksniai auginami kolbose iki beveik su-

siliejimo ir po to jie yra netiesiogiai veikiami tiri-

amųjų daiktų ekstraktu (ICX implantai). Ekstraktai 

išgaunami, įdedant tiriamuosius ir kontrolinius 

elementus į atskiras ląstelių kultūras, esančias 

standartinėje terpėje pagal ISO 10993-5. Tada 

kiekvienas gautas skysčio ekstraktas užpilamas „a“ 

monosluoksnine ląstelių kultūra, pakeičiant terpę, 

kurioje buvo iki to laiko. Tokiu būdu bandomosioms 

ląstelėms tiekiama šviežia maistinė terpė, kuri-

oje yra ekstraktų, gautų iš tiriamojo elemento ar 

kontrolinės medžiagos. Ląstelių kultūros grąžin-

amos į 37 ºC inkubatorių ir periodiškai pašalinamos. 

Ląstelių proliferacija buvo nustatyta atliekant 

kolorimetrinę reakciją su ELISA plokštelių skaitytu-

vu. Statistinei analizei buvo naudojama vienpu-

sis ANOVA testas („Graph Pad Prism 6.0“). („BSL 

Bioserv“ gauti duomenys; Testas atliktas (2014 m.) 

Genotoksiškumas, atliekant atvirkštinės mutacijos testą (AMES) pagal 
ISO 10993-5 
ISO 10993-3 „Genotoksiškumo, kancerogeniškumo ir toksiškumo reprodukcijai testai“ rekomenduoja šį testą atlikti 

mažiausiai trimis tyrimo sekomis, kad genetinis toksiškumas būtų įvertintas. Dviejuose šių tyrimų etapuose turėtų 

būti naudojamos žinduolių ląstelės, ir bandymai turėtų apimti tris genotoksinio poveikio lygius: DNR poveikį, genų 

mutacijas ir chromosomų aberacijos lygius. Tarptautinėje Harmonizacijos konferencijoje (ICH) Genotoksiškumo 

gairės:  A „Standard Battery” skirtas vaistų farmakologiniam genotoksiškumui tikrinti, bet šiuo metu yra taikomas 

ir medicinos prietaisų vertinimui. Šiose gairėse rekomenduojama atlikti tris testus. Šie testai apima: atvirkštinės 

mutacijos tyrimą, naudojant Salmonella typhimurium ir Escherichia coli bakterijas, AMES tyrimas (2 pav.),  in vitro 

chromosomų aberacijos tyrimą arba pelės limfomos tk +/- mutacijos tyrimą, ir in vivo graužikų kaulo čiulpų mik-

robranduolio tyrimą. Bandymo principu, pagrįstu Salmonella ląstelių negebėjimu sintetinti histidino, ląstelės yra 

patalpinamos į terpę, kurioje trūksta histidino. Jei Sallmonella ląstelės įgis galimybę sintetinti histidiną, tai medžia-

ga bus laikoma mutageniška taip pat ir kancerogeniška (2 paveikslas).

(Fig.2a) (Fig.2b)
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2a, 2b pav. Ames testas buvo sujungtas su bakterijų reversiniu mutacijos testu ir žinduolių metabolizmo simuliaci-

ja, kad būtų gautas labai jautrus aplinkos mutageninių cheminių medžiagų tyrimas. Žiurkės kepenų homogenatas 

paruošiamas metabolizmui, kad aktyvuotų ekstraktą (S9). S. typhimurium bakterijos kamieninės ląstelės yra su-

konstruotos taip, kad atskirtų bazės porų (TA100, TA 1535 ir TA 102) ir kadrų (TA 1537, TA 98) mutacijas. Tiriamasis 

elementas buvo ekstrahuotas polinėje ekstrahavimo ir nepolinėje ekstrahavimo terpėje pagal ISO 10993-3, 2003 

ir ISO 10993-12. Po ekstrahavimo poliniai ir nepoliniai ekstraktai buvo centrifuguoti kambario temperatūroje 5 mi-

nutes esant 1000 g. Į eksperimentą buvo įtraukta teigiama ir neigiama kontrolės. Genotoksiškumą galima nustatyti 

išvalius ar sumažinus pagrindo „veją“ arba sumažinus revertantų skaičių iki mutacijos faktoriaus maždaug <0,5, 

lyginant su ekstrahuojamos priemonės kontrole. („Graph Ames“ testas atliktas (2014 m.) „BSL Bioserv“, Planegg, 

Vokietija Studijų vadovo dipl. Biol. Anja Holz Originalūs duomenys).

2. Bioburdeno testas

Biologinė našta paprastai apibūdinama kaip nesterilizuotame paviršiuje esančių bakterijų skaičius. 

Šis terminas dažniausiai naudojamas atliekant biologinės naštos bandymus, dar vadinamus mikrobų 

ribinio kiekio bandymu. Šis testas dažnai atliekamas kokybės kontrolės tikslais, tikrinant farmacijos ir 

medicinos produktus. Produktams ar jų komponentams, kurie yra naudojami farmacijoje ar medicinoje, 

perdirbimo ir tvarkymo metu būtina kontroliuoti ant produktų esantį mikrobų kiekį. Biologinės naštos 

arba mikrobų ribinio kiekio testai parodo, ar šių reikalavimų buvo laikomasi. Biologinės naštos, testo 

atlikimo ir naudojimo reglamentavimą Jungtinėse Amerikos valstijose nustato federalinių reglamentų 

kodekso 21 antraštinė dalis, o visame pasaulyje - ISO 11737: 1. Biologinės naštos bandymų tikslas - iš-

matuoti bendrą gyvybingų mikroorganizmų skaičių (bendrą mikrobų kiekį) medicinos priemonėje prieš 

jos galutinį sterilizavimą, prieš implantavimą ar naudojimą. Biologinė našta turi būti tarp įspėjimo ribų > 

1 CFU/ komponento.

3. USP Pirogeno testas ir endotoksinis bakterinis testas  LAL

Pirogenas yra medžiaga, sukelianti karščiavimą, jai susiliejus su žinduolio krauju. Manoma, kad ši medžiaga atsiran-

da iš Gramteigiamos arba Gramneigiamos bakterijos, be to, pirogenai gali atsirasti net steriliuose produktuose ir 

gali kelti rimtą pavojų ir grėsmę pacientams, gydomiems parenteriniu būdu. Tokių pirogenų buvimą galima įvertinti 

naudojant, pvz., in vitro monocitų aktyvavimo testą (MAT) - patvirtintą bandymų sistemą, kuri yra visiškai pakeis-

ta triušių pirogeno procedūros, kuri skirta injekcinių preparatų kokybės kontrolei. Jį sudaro šeši to paties principo 

variantai: faktas, kad ląstelės gamina citokinus kontaktuodamas su karščiavimą sukeliančiomis medžiagomis, va-

dinamaisiais pirogenais. Ši reakcija yra (tam tikru diapazonu) priklausoma nuo dozės, ir leidžia kiekybiškai nustatyti 

pirogeninį kiekį. Vienas ryškių MAT bruožų yra tas, kad, skirtingai nei LAL, jis neapsiriboja endotoksinais. Kita ban-

dymų sistema, kuri išimtinai nustato gramneigiamų bakterijų išskiriamus endotoksinus - LAL (Limulus amoebocy-

te lysate) testas. Lizato reakcija su endotoksinu gali būti išmatuota chromogeniškai arba įvertinus drumstumą. 

Endotoksino maksimalaus USP riba yra 20 EU / prietaisas (Ph. Eur. 6, 2.6.14).
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Lentelė 2: ICX-Premium® medžiagos 4 klasės Titano biosuderinamumo testavimas pagal DIN EN ISO 10993. OECD gaires.
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Biologinė rizika Norma / gairė Testas Rezultatai Pastabos

Citotoksiškumas

EN ISO 10993-5, DIN 
EN ISO 1174, USP 30 
<87>, AS 2696 App. C. 
BS 5736 Part 10

Augimo slopinimo 
testas 1

Augimo slopinimas < 
30%

Genotoksiškumas

DIN EN ISO 10993-3, 
OECD 471

Atvirkštinės mutacijos 
testas (Ames testas) 
1,2,3

Neigiamas Bakterija

DIN EN ISO 10993-3, 
OECD 476

TK genų mutacija (pe-
lių limfomos tyrimas) 3

Neigiamas Žinduoliai

DIN EN ISO 10993-3, 
OECD 473

Chromosomų 
abstrakcijos testas 3

Neigiamas Žinduoliai

Toksiškumas

DIN EN ISO 10993-11 
OECD 473

Ūmus toksiškumas 3 Nėra ūmaus toksišku-
mo

28 dienų tyrimas

DIN EN ISO 10993-11 
OECD 473

Subchroniškas toksiš-
kumas 3

Nėra subchroninio ar 
chroninio toksiškumo

90 dienų tyrimas

Odos jautrumo testas

DIN EN ISO 10993-10 
OECD 406

Dirginimas ar intra-
kutaninis reaktyvu-
mas3

Nėra dirginimo ar 
jautrumo

DIN EN ISO 10993-10 
OECD 406

Padidėjęs jautrumas 3 Nėra dirginimo ar 
jautrumo

Implantavimas

nach DIN EN ISO 
10993-6

Poodinis 
implantavimas 3

Nebuvo vietinio povei-
kio po implantcijos

12 savaičių
tyrimas

nach DIN EN ISO 
10993-6

Bone Implantation 3 Nebuvo vietinio povei-
kio po implantcijos

26 savaičių
tyrimas

Hemolizė DIN EN ISO 10993-4 Hemolizė 3 Hemolizinio poveikio 
nebuvo

Pirogeno/Endotoksiš-
kumo testas

Ph. Eur. 6, 2.6.14 
Ph. Eur. 6, 2.6.8 

LAL, pirogenas (MAT) 3 Neigiamas

Medicinos prietaiso 
mikrobiškumo testas

DIN EN  ISO 11737:1 Bioburden (biologinė 
našta) 4

Neigiamas

Cheminiai junginiai ir 
neorganiniai jungini-
ai, kurie plinta iš me-
džiagos / produkto/
pakuotės konteinerio

DIN EN ISO 10993-18 Skilimo produktų ir 
ekstraktyvų 3

Neigiamas

1) BSL Bioserv, Planegg, Germany Studydirector Dr. Dipl. Biol. Benjamin Hoy (2014) , 2) BSL Bioserv, Planegg, Germany Studydirector Dipl. 

Biol.Anja Huber (2014) , 3) Sichuan Testing Center for Biomaterials and Medical Devices, Sichuan, China Studydirector Biol. Jie Liang (2014) 

, 4) Zwisler Laboratorien, Konstanz, Deutschland Studydirector Dr. Dipl. Biol. Christian Drainig (2014) 5) BSL Bioserv, Planegg, Deutschland 

Studydirector Dipl.Ing (FH) Ingrid Bierl (2014).
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