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IMPLADENT®

Quick start – chirurgia

Przygotowanie łoża implantu
IMPLADENT – Straight

ACCEL – tapered

Podstawowe czynności przygotowawcze
Narzędzie

Nr kat.

wiertło punktowe

214.3

wiertło d2.0

314.3

wiertło wykończeniowe d2.5-C do implantów D2.9

02214.3

wiertło wykończeniowe d3.0-C do implantów D3.7

01414.3

wiertło d3.7-C

01514.3

800 obr./min.

2.9

3.7

5.1

4.4

5.6

wiertło wykończeniowe d4.4 do implantów D4.4
wiertło wykończeniowe d4.3-C do implantów D5.1

03314.3

wiertło wykończeniowe d5.6 do implantów D5.6

Po wyznaczeniu miejsca wszczepienia implantu łoże kostne przygotowane zostaje za pomocą wierteł aż do osiągnięcia średnicy wybranego implantu. Sposób użycia wierteł przedstawiony jest graficznie w postaci nadruku na organizerze zestawu chirurgicznego. Wykonanie zalecanych czynności przygotowawczych jest bardzo istotne i minimalizuje niebezpieczeństwo nadmiernego mechanicznego lub
termicznego uszkodzenia tkanki kostnej.

Dalsze czynności przygotowawcze
frez pogłębiający D2.9

1914.3

800
obr./min.

gwintownik D2.9

04324.3

20
obr./min.

frez pogłębiający D3.7

614.3

800
obr./min.

gwintownik D3.7

0714.3

20
obr./min.

frez pogłębiający D5.1

3514.3

800
obr./min.

gwintownik D5.1

03614.3

20
obr./min.

gwintownik D4.4

053414.3

gwintownik D5.6

56414.3

20
obr./min.
20
obr./min.

Dalsze czynności przygotowawcze obejmują użycie frezów poszerzających i gwintowników. Na każdym urządzeniu za pomocą oznaczenia laserowego podano, do jakiego rodzaju implantów może ono być stosowane.
Zastosowanie gwintowników i frezów poszerzających jest niezbędne w wypadku kości wyższej jakości (D1, D2).
Narzędzia znajdujące się w jednym zestawie chirurgicznym umożliwiają przygotowanie kości dla implantów wszystkich typów.
Narzędzia tnące przeznaczone są do 20 zastosowań. Ilość wykorzystanych zastosowań można wpisać w tabeli znajdującej się w ulotce
instrumentu chirurgicznego IMPLADENT.

niezbędne zastosowanie

zastosowanie opcjonalne

Wprowadzenie implantu
Implanty można wprowadzać manualnie (za pomocą klucza mocującego i klucza nasadowego) lub mechanicznie za pomocą mechanicznego klucza mocującego i mikrosilnika chirurgicznego.
prowadnica

długi 324.3
krótki 2024.3

prowadnica do implantów – mechaniczna

524.3

extend driver

4214.3

klucz prowadzący do grzechotki

1024.3

grzechotka i adapter momentu

924.3
3024.3

Wyjmowanie implantu z opakowania

1.

2.

3.

Zdjąć silikonową zatyczkę buteleczki i wyjąć fiolkę z implantem
na sterylną powierzchnię.

Nasadzić klucz mocujący na
heks cylindra implantu.

Za pomocą klucza mocującego wyjąć implant z
plastikowej fiolki.

4.
Implant jest gotowy do
wprowadzenia.

Przy wkręcaniu implantu nie wolno przekroczyć wartości 60 Ncm momentu obrotowego.
W celu ewentualnego wykręcenia wprowadzanego implantu można wykorzystać następujące
narzędzie: (Nr kat. 4524.3)

Odkręcenie przenośnika implantu
grzechotka

klucz
prowadzący
cylinder implantu

Końcówkę klucza prowadzącego nasadzić na heks
przenośnika implantu. Zdjąć przenośnik implantu za
pomocąklucza nasadowego, który ustawiamy do pracy
w kierunku odwrotnym do kierunku implantacji (strzałka
na regulatorze kierunku wskazujekierunek przeciwny do
ruchu wskazówek zegara). Możnateraz odkręcić ręcznie
przenośnik implantu.

Quick start – chirurgia
Charakterystyka implantów
ACCEL
tapered

Implanty ACCEL – tapered przeznaczone są do kości o mniejszej gęstości, do miejsc po usuniętych zębach
lub tam, gdzie wymagana jest większa prymarna stabilność. W kości o większej gęstości (D1–D2) należy
zastosować gwintownik.

IMPLADENT
straight

Implanty STRAIGHT przeznaczone są przede wszystkim do kości o większej gęstości, do szczęki dolnej lub
tam, gdzie preferowane są implanty o cylindrycznym kształcie. Zalecamy użyć implantów o maksymalnej
średnicy w miejsce poszczególnych zębów trzonowych.
Rzeczywista długość wiertła
2,0 mm i wszystkich wierteł wykończeniowych od czubka wiertła
do skali jest o 0,5 mm większa
niż długość implantu.

Wprowadzenie i przygotowanie łoża

Pozycja implantu
D4.4 wprowadzonego do poziomu
kości. Okrągłe rowki
oznaczają pozycję
wewnętrznego ośmiokąta implantu.

18
16
14
12
10

Zanurzenie wiertła
wykończeniowego
przy przygotowaniu
łoża implantów
D4.4 i D5.6.

Konserwacja instrumentów

8
6

0,5 mm

Prawidłowa konserwacja instrumentów opisana została w instrukcjach
przedstawionych w „Zasadach konserwacji instrumentów IMPLADENT“
lub w dołączonej ulotce.

Elementy grzechotky

Grzechotka:
Grzechotka należy rozłożyć natychmiast po użyciu, zdezynfekować, wyczyścić mechanicznie szczoteczką nylonową i wysuszyć.

koło zapadkowe

Sposób rozłożenia grzechotki:
Odkręcić śrubę na końcu uchwytu grzechotki przy regulatorze kierunku,
wysunąć mechanizm zapadkowy z regulatorem kierunku i zdjąć adaptor
momentu obrotowego. Wyjąć z obudowy klucza rurkę przewodzącą i
koło zapadkowe.
Sposób złożenia grzechotki:
Wsunąć koło zapadkowe do obudowy grzechotki, zwracając przy tym
uwagę na jego właściwe ustawienie, tak by weszło ono całkowicie do
otworu w obudowie grzechotki. Rurkę przewodzącą wsunąć do obudowy grzechotki tak, by koło zapadkowe zostało unieruchomione i by
nie dało się go wysunąć. Nasunąć adapter momentu obrotowego na
obudowę grzechotki. Przykręcić mechanizm zapadkowy z regulatorem
kierunku do obudowy grzechotki. Sprawdzić, czy grzechotka działa prawidłowo w obydwu kierunkach.

obudowa grzechotky

adapter momentu

rurka przewodząca
mechanizm zapadkowy
regulator kierunku
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