
INSTRUKCJA UŻYCIA SYSTEMU IMPLANTÓW FIRMY AB DENTAL DEVICES
PL

ZASTRZEŻENIE: produkty firmy AB Dental są przeznaczone do użytku wyłącznie przez certyfikowanych stomatologów i 
upoważniony personel po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie implantów.

PRZESTROGA 
Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub stomatologom bądź 
na ich zamówienie.
Implanty firmy AB Dental są wykorzystywane do dwuetapowych i jednoetapowych procesów implantacji. Implanty 
wykonane są ze stopu tytanu. Implanty firmy AB Dental są dostarczane w sterylnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Przeznaczone są do użytku wyłącznie z produktami firmy AB Dental: instrumentami i akcesoriami protetycznymi, które 
są kompatybilne z każdą platformą implantów. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, producent odmówi przyjęcia 
odpowiedzialności. 
Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju, w zależności od statusu rejestracji. 

PRZEZNACZENIE
Implanty firmy AB Dental to implanty zębowe przeznaczone do stosowania w kości  szczęki górnej lub dolnej w celu 
zakotwiczenia i zapewnienia podparcia dla protez zębowych, takich jak sztuczne zęby, w celu przywrócenia funkcji żucia.
System implantów firmy AB Dental jest również wskazany do natychmiastowego obciążenia po osiągnięciu dobrej 
stabilizacji pierwotnej i przy odpowiednim obciążeniu okluzyjnym.
Implanty dwuetapowe: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Implanty jednoetapowe: I6, I6b, I6B, I7.
Jednoetapowe i jednoczęściowe implanty o średnicy 3,0 mm: I6, I6B są przeznaczone do umieszczania w środkowych 
i bocznych siekaczach żuchwy oraz bocznych siekaczach szczęki. Są one również wskazane do stabilizacji protez z 
użyciem wielu implantów.
Jednoetapowe i jednoczęściowe implanty o średnicy 2,4 mm do stosowania tymczasowego lub długotrwałego: I6, I6b, 
są przeznaczone do natychmiastowej stabilizacji szyny i długotrwałego mocowania nowej lub istniejącej korony, mostu i 
protezy. 

Docelowa grupa pacjentów 
produkty są przeznaczone do stosowania u kobiet lub mężczyzn w wieku powyżej 18 lat. 

PRZECIWWSKAZANIA
Obowiązują typowe przeciwwskazania związane z implantami stosowanymi w chirurgii jamy ustnej. Lekarz rodzinny musi 
najpierw ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta i jego kwalifikację do zabiegu chirurgicznego.
• Niewystarczająca jakość kości, skomplikowana operacja przeszczepu.
• Palenie tytoniu, zła higiena jamy ustnej, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu. 
• Choroby takie jak cukrzyca, niedożywienie, hemofilia, choroby autoimmunologiczne. 
• Mimowolne zgrzytanie zębami podczas snu, bruksizm. 

CHOROBY OGÓLNE I LEKI
Zaburzenia sercowo-naczyniowe związane z wysokim ryzykiem zapalenia wsierdzia (SBE); niewydolność wieńcowa; 
dyskrazje krwi; niedobór odporności, AIDS; nowotwory i radioterapia okolicy twarzy w ciągu ostatnich pięciu lat; 
choroba układu oddechowego; choroba tarczycy lub przytarczyc; pacjenci z guzami lub niewytłumaczalnymi guzkami 
na głowie lub szyi; zaburzenia metabolizmu kości; cukrzyca; nadciśnienie powyżej 170/110 mmhg; uzależnienie od 
narkotyków, alkoholizm; nadwrażliwość na tytan; pacjenci przyjmujący kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, 
leki przeciwdrgawkowe i immunosupresyjne; pacjenci z nieprawidłowymi wartościami kreatyny, bun lub wapnia w 
surowicy; hemofilia; granulocytopenia; stosowanie sterydów; profilaktyczna antybiotykoterapia; zespół Ehlersa-Danlosa; 
Niewydolność nerek; przeszczep narządu; dysplazja włóknista.

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE
Łagodne zaburzenia psychiczne, agresja, palenie tytoniu, używanie tytoniu do żucia; Lekarz ma powody, aby sądzić, że 
pacjent nie zastosuje się do instrukcji pooperacyjnych.

PRZECIWWSKAZANIA TYMCZASOWE
Kobiety karmiące lub w okresie ciąży; dzieci z niewykształconymi kośćmi.

PRZECIWWSKAZANIA LOKALNE
Nieodpowiednia masa kostna; zakażenia rezydualne i stany zapalne występujące wokół implantu; nieprawidłowa higiena 
jamy ustnej; nadwrażliwość na elementy implantu; choroby przyzębia.

DOKUMENTACJA CHIRURGICZNA
OBOWIĄZKOWE ROZPOZNANIE WSTĘPNE: historia choroby pacjenta, obserwacje biologiczne, ocena radiograficzna 
(tomografia komputerowa, RTG wewnątrzustne, panoramiczne), badanie kliniczne pacjenta: higiena, zęby, zgryz, 
przyzębie itp.

ZABIEGI CHIRURGICZNE I PROCEDURY ZACHOWAWCZE
Tkanki twarde i miękkie muszą zostać starannie przygotowane, aby zapewnić osseointegrację. Miejsce zabiegu musi 



być przygotowane z zachowaniem wyjątkowej precyzji. Wszelkie używane instrumenty pomocnicze muszą zostać 
odpowiednio wysterylizowane. Procedura chirurgiczna wymaga prędkości wiercenia od 1200 obr./min w przypadku 
wiertła prowadzącego do 200 obr./min w przypadku wiertła końcowego. Miejsce zabiegu wymaga irygacji solą 
fizjologiczną. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie kolejności stopniowania średnicy wiertła. Przestrzeganie tych procedur 
pozwoli zmniejszyć uraz termiczny.
Rozmiar implantu (wysokość i szerokość) jest dobierany na podstawie wstępnych zdjęć RTG. Konieczne jest zachowanie 
marginesu od przeszkód anatomicznych wynoszącego 2 mm oraz maksymalnej wysokości kości.
• Implanty dostarczane są w stanie sterylnym.
• Implanty nie są przeznaczone do ponownej sterylizacji.
• Implanty są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
• Podczas zabiegu chirurgicznego wszystkie wybory powinny być umieszczone w sterylnym polu operacyjnym/na tacy.
• Okres przechowywania urządzeń wynosi sześć lub pięć lat (tylko w Indiach).

PORADNIK DOTYCZĄCY DOBIERANIA WŁAŚCIWEGO IMPLANTU
Po postawieniu wstępnego rozpoznania należy wykonać zdjęcie RTG i/lub badanie TK z zachowaniem przezroczystości 
w celu uwidocznienia niezbędnych pomiarów, co pozwoli określić wymiary implantu odpowiednie dla danego miejsca. 
Stomatolog ponosi odpowiedzialność za wybór najwłaściwszego typu i rozmiaru implantu oraz odpowiednie dopasowanie 
do protokołu w danym miejscu wiercenia.
Zasadniczo należy stosować najszerszy i najdłuższy implant odpowiedni dla danego miejsca (gęstość i wymiary kości, 
wymiary dziąseł), aby rehabilitacja była jak najbardziej skuteczna. Kolejną ogólną zasadą jest to, że kombinacje implantów 
i zaczepów oferują najszerszy zakres opcji rehabilitacyjnych. Zastosowanie implantu zintegrowanego ma pewne zalety, 
które przemawiają do niektórych pacjentów i jest dla nich odpowiednie.
Wybór zintegrowanego implantu/zaczepu (jednoczęściowego) wymaga natychmiastowego obciążenia i rehabilitacji oraz 
zacementowania uzupełnienia. Nie ma możliwości zamocowania zaczepu za pomocą śruby ani możliwości wyboru 
konstrukcji zaczepu. Tego wyboru dokonuje się z wyprzedzeniem. W przypadku implantacji dwuetapowej, jeśli istnieje 
potrzeba natychmiastowego obciążenia, należy zastosować implant stożkowy, który od początku charakteryzuje się 
dobrą retencją.
Poniżej można znaleźć kilka bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących różnych sytuacji.
W zębach przednich z pojedynczym korzeniem oraz w zębach górnych pomiędzy zębem. 14 a zębem 17. oraz pomiędzy 
zębem 24. a zębem 27., gdzie znajduje się jama zatoki, zalecane są szerokie implanty stożkowe w celu zmniejszenia 
nacisku na dno zatoki. Jeśli kość jest bardzo szeroka, a jama zatoki oddalona, można zastosować dowolny implant. Jeśli 
kość jest wąska, nie należy stosować szerokiego implantu.

ZALECANA PROCEDURA WIERCENIA 
DLA WSZYSTKICH IMPLANTÓW
Po odpowiednim chirurgicznym odsłonięciu powierzchni kości należy określić położenie implantu i wykonać znakowanie 
otworu prowadzącego za pomocą wiertła znakującego, wprowadzonego do kości korowej do poziomu szyjki poniżej 
głowicy tnącej wiertła. Nie wolno podejmować prób wiercenia głębiej wiertłem znakującym. W przypadku użycia otworu 
prowadzącego do ustalenia pozycji wiertło oznaczone kodem barwnym zostanie wykorzystane do nawiercenia osteotomii 
na żądaną głębokość. Kod barwny na wiertłach wskazuje ich średnicę. Protokół wiercenia dla wszystkich implantów 
zaczyna się od wiertła Ø2,0 mm. Jeśli jest to preferowane, w przypadku implantu o małej średnicy można zastosować 
wiertła o mniejszej średnicy. Wiertła są używane w kolejności sekwencyjnej, aby powoli zwiększać średnicę osteotomii, 
aż do osiągnięcia średnicy pożądanej. Umożliwi to bezpieczną progresję i zmniejszy uraz sąsiednich struktur kostnych. 
Dokładna głębokość osteotomii jest określana przez długość każdego konkretnego implantu i jest wskazywana przez 
linie głębokości wokół każdego wiertła. Umożliwia to prawidłowe ustawienie implantu w kości w taki sposób, aby jego 
proksymalny koniec był zrównany z wyrostkiem zębodołowym.
Procedura zalecana przez firmę AB Dental nie powinna zastępować oceny i doświadczenia stomatologa/chirurga.
Kolor ostatecznego wiertła (do kości twardej) powinien odpowiadać kolorowi nasadki rurki implantu. 

ZALECANY KOŃCOWY PROTOKÓŁ WIERCENIA Z UŻYCIEM WIERTŁA PROSTEGO/STOPNIOWANEGO

(*1) Opcjonalne wiercenie w płytce korowej wiertłem prostym o następnej w kolejności średnicy (w razie potrzeby). 
(*2) Opcjonalne wiercenie w płytce korowej za pomocą nawiertaka (w razie potrzeby). 
(*3) W przypadku wierteł stopniowanych wiertło o dużej średnicy. 
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ZALECANY OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z UŻYCIEM WIERTŁA STOŻKOWEGO Z OGRANICZNIKIEM

PROTOKÓŁ IMPLANTACJI POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH (PLATFORMY STANDARDOWE, WĄSKIE I 
STOŻKOWE)
Po wyjęciu implantu z podwójnego opakowania należy zachować jego sterylność. W przypadku opakowania z nośnikiem 
implantu, implant należy przykręcić ręcznie za pomocą nośnika, wyjąć nośnik, a następnie postępować zgodnie z 
procedurą wprowadzania implantu do osteotomii za pomocą wkrętaków do implantów.  
Ważne: podczas używania nośnika implantu do wprowadzenia implantu nie wolno przekraczać momentu obrotowego 30 
Ncm! 
W przypadku opakowania bez nośnika implant wyjmuje się z opakowania za pomocą wkrętaka do implantów i wkręca go 
do osteotomii według potrzeb. Zalecaną pozycję dla idealnego uzupełnienia można uzyskać dzięki osiągnięciu dokładnej 
wysokości, przy czym jedna z powierzchni sześciokąta powinna być styczna do zewnętrznego łuku szczęki. Wkrętak do 
implantów wspomaga wizualizację powierzchni sześciokątnych. Wkręcanie należy zakończyć z momentem obrotowym 
do 50 Ncm. W przypadku natychmiastowego obciążenia zalecany moment obrotowy podczas wprowadzania wynosi co 
najmniej 35 Ncm.  
Górną część implantu można zamknąć śrubą osłaniającą, zszyć i poczekać na wygojenie lub natychmiast obciążyć, 
instalując odpowiedni zaczep i zszywając sąsiednią tkankę. Przed uzupełnieniem na implantach dwuczęściowych należy 
usunąć śrubę osłaniającą lub nasadkę gojącą. 

PRZECHOWYWANIE
Implanty należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Produkty należy przechowywać w czystym miejscu, z 
dala od bezpośredniego światła słonecznego. Implantu nie należy używać po upływie terminu ważności podanego na 
opakowaniu. Implantów nie wolno przechowywać w pobliżu materiałów niebezpiecznych lub toksycznych.

OSTRZEŻENIA
Implantologiczny zabieg chirurgiczny jest zabiegiem bardzo złożonym. Lekarzom zaleca się odbycie niezbędnych kursów 
szkoleniowych w zakresie implantologii. Niewłaściwe techniki implantacji mogą skutkować usterką implantu i utratą kości. 
Implanty firmy AB Dental są przeznaczone do stosowania wyłącznie zgodnie z zalecanym protokołem i wiertłami firmy AB 
Dental.
Umieszczenie implantów pod dużymi kątami może doprowadzić do usterki implantu. Utrata kości, zakażenie i ruch 
implantu mogą wskazywać na usterkę implantu. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych, należy jak 
najszybciej rozpocząć leczenie problemu lub usunąć implant.
Implanty są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie implantu jest zabronione i może 
spowodować poważne skażenie i przeniesienie zakażenia.
Ważne: podczas używania nośnika implantu do wprowadzenia implantu nie wolno przekraczać momentu obrotowego 30 
Ncm!

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Do zagrożeń należą: ryzyko bezpośrednie ryzyko związane ze znieczuleniem chirurgicznym, ryzyko psychiatryczne, 
zagrożenia medyczne
dla długotrwałej retencji, długoterminowy wpływ na zdrowie i inne powikłania. Do powikłań mogą należeć: opóźnione 
gojenie, obrzęk, krwotok, rozejście się brzegów rany, parestezje, krwiaki, reakcje alergiczne, stany zapalne, perforacja 
zatok, uszkodzenie nerwów, zaburzenia mowy i zapalenie dziąseł.  
Do długotrwałych problemów mogą należeć: uszkodzenie nerwów, utrata kości, przerost, miejscowe lub ogólnoustrojowe 
zakażenie bakteryjne, zapalenie wsierdzia, długotrwały ból i złamania kości, implantu lub zębów.  
Problemy mogą wystąpić w obrębie następujących układów narządów:  
układ sercowo-naczyniowy: choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca; układ oddechowy: przewlekła choroba płuc; 
nerki: przewlekła niewydolność nerek; układ dokrewny: cukrzyca, choroby tarczycy, przysadki i nadnerczy; krew: 
niedokrwistość, białaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi; układ mięśniowo-szkieletowy: zapalenie stawów, osteoporoza; 
układ nerwowy: udar mózgu, porażenie, opóźnienie umysłowe.

ZMIANY DZIAŁANIA
Obowiązkiem klinicysty jest poinformowanie pacjenta o działaniach niepożądanych, przeciwwskazaniach i wszelkich 
zmianach w działaniu implantu.  
W razie wystąpienia któregokolwiek z działań niepożądanych pacjenta musi natychmiast skontaktować się z klinicystą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy przeprowadzić odpowiednie badanie palpacyjne i wzrokowe miejsca pod implant w celu określenia, czy jakość 
i objętość kości są wystarczające do umieszczenia implantu. Po usterce implantu należy ocenić jakość i objętość 
pozostałej kości. Implant jest dostarczany w sterylnym opakowaniu. Nie sterylizować ponownie. Otwarte, uszkodzone lub 
wadliwe opakowanie należy zwrócić dostawcy w celu bezpłatnej wymiany.
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Termin ważności

Nie używać ponownie    

Przestroga 
Wskazuje potrzebę zapoznania się z instrukcją użycia, w której znajduje się 
ważna przestroga

Znak zgodności CE

Kod partii 
Numer serii

Numer katalogowy

Patrz instrukcja użycia: www.ab-dent.com/ifu

Data produkcji

Producent

Produkt wydawany z przepisu lekarza

Wyrób medyczny

Chronić przed światłem słonecznym

Wysterylizowano promieniowaniem  

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
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Zastosowanie implantu nie wymaga podania jakiejkolwiek nietypowej przedoperacyjnej  profilaktycznej antybiotykoterapii. 
W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego bólu należy natychmiast skontaktować się z chirurgiem. Po operacji należy 
unikać wysiłku fizycznego. Pacjentów należy poinformować, że implant jest wyrobem metalowym i może wpływać na 
działanie aparatu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
implanty firmy AB Dental nie były oceniane pod kątem bezpieczeństwa i zgodności w środowisku rezonansu 
magnetycznego.
Nie zostały one przetestowane pod kątem ogrzewania, przemieszczania ani artefaktów obrazu w środowisku rezonansu 
magnetycznego. Bezpieczeństwo implantów firmy AB Dental w środowisku rezonansu magnetycznego nie jest znane. 
Wykonanie badania obrazowego u pacjenta, u którego wszczepiono ten wyrób, może doprowadzić do wystąpienia 
obrażeń.

HIGIENA I KONSERWACJA
Jakość higieny jamy ustnej bezpośrednio wpływa na długotrwałe powodzenie implantu. Pacjent powinien zostać 
poinstruowany o konieczności stosowania odpowiednich narzędzi i utrzymywania higieny jamy ustnej w celu zachowania 
wysokiej jakości implantu. Ponadto pacjent powinien zgłaszać się do stomatologa w celu wykonania okresowych kontroli i 
regularnego czyszczenia.

GWARANCJA
Po sprzedaży firma AB Dental zobowiązuje się wymienić jakikolwiek implant lub element uzupełnienia noszący nazwę 
AB Dental. Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani narzędzi chirurgicznych używanych z implantem. Firma AB 
Dental zastrzega, że w celu objęcia niniejszą gwarancją implanty firmy AB Dental muszą być wszczepiane zgodnie z 
protokołami i procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji. Lekarz musi przejść formalne szkolenie w zakresie chirurgii 
implantologicznej. Firma AB Dental nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cielesne lub materialne. 
Gwarancja ta zapewnia, że w razie potrzeby firma wymieni uszkodzony implant lub pokryje koszty zakupu zamiennika.
Ważne jest, aby chirurg zanotował numer partii implantu, na wypadek konieczności skorzystania z gwarancji wymiany/
zwrotu implantu.

USUWANIE 
Implanty, które uległy skażeniu lub nie nadają się do dalszego użytkowania, muszą zostać zutylizowane/usunięte 
zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku konieczności zwrotu 
zanieczyszczonych implantów do firmy AB Dental należy postępować zgodnie z polityką zwrotów. 

WAŻNE
Problemy pojawiające się w związku z implantem należy zgłaszać, ze wskazaniem powiązanego implantu, 
przedstawicielowi firmy AB Dental.  
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z implantami, użytkownik i/lub pacjent 
powinien zgłosić taki incydent do firmy AB Dental oraz do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym doszło 
do poważnego incydentu. 
Pacjent powinien otrzymać kartę implantu od stomatologa/chirurga.  
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