
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SISTEMUL DE IMPLANTURI AB DENTAL DEVICES
RO

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Produsele AB Dental Devices sunt destinate a fi utilizate numai de medici 
stomatologi certificați și de personal autorizat, cu pregătire specifică în domeniul implanturilor.

ATENȚIE 
Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv către un medic sau un stomatolog autorizat sau la ordinul 
acestora.
Implanturile AB Dental Devices sunt utilizate pentru procesele de implant în două etape și dintr-o singură bucată. 
Implanturile sunt realizate din aliaj de titan. Implanturile AB Dental Devices sunt livrate în recipiente sterile, sigilate. Acestea 
sunt destinate a fi utilizate numai cu produsele AB Dental Devices: Instrumentele și accesoriile protetice care sunt 
compatibile cu fiecare platformă de implant. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, producătorul va refuza să 
își asume responsabilitatea. 
Disponibilitatea produselor poate varia de la o țară la alta, în funcție de aprobările de reglementare. 

DESTINAȚIA DE UTILIZARE
Implanturile AB Dental sunt implanturi dentare destinate a fi utilizate în osul maxilarului superior sau inferior pentru 
ancorarea și susținerea înlocuitorilor dentare, cum ar fi dinții artificiali, în vederea restabilirii funcției de masticație.
Sistemul de implanturi AB Dental este indicat, de asemenea, pentru încărcare imediată, atunci când se obține o bună 
stabilitate primară și cu o încărcare ocluzivă corespunzătoare.
Implanturi în două etape: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Într-o singură etapă: I6, I6b, I6B, I7.
Implanturi într-o singură etapă și dintr-o singură bucată, cu diametrul de 3,0 mm: I6, I6B sunt destinate plasării la nivelul 
incisivilor centrali și laterali mandibulari și incisivilor laterali și maxilari. Sunt indicate, de asemenea, pentru stabilizarea 
protezelor dentare cu ajutorul mai multor implanturi.
Implanturi într-o singură etapă și dintr-o singură bucată, cu diametrul de 2,4 mm, pentru utilizare temporară sau pe termen 
lung: I6, I6b, sunt destinați pentru stabilitatea imediată a splintului și pentru fixarea pe termen lung a coroanelor, a punților 
și a protezelor noi sau existente. 

Pacienții țintă 
Produsele sunt destinate femeilor sau bărbaților cu vârsta de peste 18 ani. 

CONTRAINDICAȚII
Trebuie respectate contraindicațiile obișnuite asociate cu materialele pentru implanturi utilizate în chirurgia orală. În primul 
rând, starea generală de sănătate a pacientului și adecvarea acestuia pentru chirurgia orală trebuie să fie evaluate de 
medicul generalist.
• Os insuficient, operație de grefare complicată.
• Fumatul, igiena orală deficitară, consumul de droguri, consumul de alcool. 
• Boli precum diabet, malnutriție, hemofilie, tulburări autoimune. 
• Scrâșnirea involuntară a dinților în timpul somnului, bruxism. 

BOLI GENERALE ȘI MEDICAMENTE
Tulburări cardiovasculare asociate cu risc ridicat de endocardită (SBE); Insuficiență coronariană; Discrazii sanguine; 
Imunodeficiență, SIDA; Cancere și iradiere a regiunii faciale în ultimii cinci ani; Afecțiune respiratorie; Afecțiune tiroidiană 
sau paratiroidiană; Pacienți cu creșteri nodulare sau cu noduli inexplicabili pe regiunea capului sau a gâtului; Tulburări 
ale metabolismului osos; Diabet; Hipertensiune arterială de peste 170/110 mmHg; Abuz de droguri, alcoolism; 
Hipersensibilitate la titan; Pacienți supuși tratamentului cu corticosteroizi, anticoagulante, anticonvulsive și terapiei 
imunosupresoare; Pacienți cu valori anormale pentru creatină, BUN sau calciu seric; Hemofilie; Granulocitopenie; 
Utilizarea de steroizi; Antibiotice profilactice; Sindromul Ehlers-Danlos; Insuficiență renală; Transplant de organe; Displazie 
fibroasă.

CONTRAINDICAȚII RELATIVE
Tulburări psihologice ușoare, agresivitate, fumat, utilizarea tutunului de mestecat; Medicul are motive să creadă că 
pacientul nu va respecta instrucțiunile postoperatorii.

CONTRAINDICAȚII TEMPORARE
Femei care alăptează sau însărcinate; Copii cu oase nedezvoltate.

CONTRAINDICAȚII LOCALE
Masă osoasă inadecvată; Infecții reziduale și inflamații apărute în jurul implantului; Igiena orală deficitară; Hipersensibilitate 
la componentele implantului; Boli periodontale.

FIȘA CHIRURGICALĂ
DIAGNOSTIC INIȚIAL OBLIGATORIU: Antecedentele medicale ale pacientului, Observații biologice, Evaluare 
radiografică (scanare CT intra-orală, radiografii pan-orale), Examinarea clinică a pacientului: igienă, dinți, ocluzie, 
parodonțiu etc.



PROCEDURI CHIRURGICALE ȘI DE RESTAURARE INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ
Țesuturile dure și moi trebuie gestionate cu atenție, pentru a asigura integrarea osoasă. Locul trebuie pregătit cu o 
precizie extremă. Orice instrumente auxiliare utilizate trebuie să fie sterilizate în mod corespunzător. Procedura chirurgicală 
necesită viteze de frezare de la 1200 rpm pentru freza pilot, până la 200 rpm pentru freza finală. Soluția salină fiziologică 
trebuie să irige zona, în timp ce secvența de incrementare a diametrului treptat al frezei trebuie respectată cu strictețe. 
Trauma termică va fi redusă dacă se respectă aceste proceduri.
Dimensiunea implantului (înălțime și lățime) este aleasă în funcție de radiografiile preliminare. Trebuie să existe o marjă de 2 
mm față de obstacolele anatomice și față de înălțimea maximă a osului.
• Implanturile sunt furnizate sterile.
• Implanturile nu trebuie resterilizate.
• Implanturile sunt destinate unei singure utilizări.
• Toate dispozitivele trebuie să fie plasate într-un câmp chirurgical steril/tavă sterilă în timpul intervenției chirurgicale.
• Termenul de valabilitate al dispozitivelor este de șase ani sau de cinci ani (numai pentru India).

GHID PENTRU ALEGEREA IMPLANTULUI ADECVAT
După realizarea unui diagnostic preliminar, trebuie să se utilizeze o radiografie și/sau un CT, împreună cu un transparent 
care afișează măsurătorile necesare, pentru a stabili dimensiunile implantului adecvat pentru locul în cauză. 
Intervine caracterul rezonabil al medicului stomatolog pentru a alege cel mai potrivit tip de implant și cea mai potrivită 
dimensiune a acestuia și pentru a potrivi în consecință protocolul de frezare specific locului.
Ca regulă generală, trebuie utilizat cel mai lat și mai lung implant potrivit pentru un anumit loc (densitatea și dimensiunile 
osului, dimensiunile gingiilor), pentru ca reabilitarea să fie cât mai eficientă. O altă regulă generală este că prin combinațiile 
de implanturi și bonturi se oferă cea mai mare gamă de opțiuni de reabilitare. Utilizarea implantului integrat oferă unele 
avantaje care atrag anumiți pacienți și care sunt adecvate pentru aceștia.
Alegerea unui implant/bont integrat (dintr-o singură bucată) necesită o încărcare și o reabilitare imediate precum și 
cimentarea dispozitivului de restaurare. Nu există o fixare a bontului cu șuruburi și nu se poate alege structura bontului. 
Această alegere se realizează în prealabil. Într-o implantare în două etape, dacă este nevoie de o încărcare imediată, 
trebuie să se utilizeze implantul conic, care are o bună retenție de la început.
Mai jos sunt câteva îndrumări mai specifice pentru diverse situații.
În dinții din față, cu rădăcină unică și în dinții superiori între dintele 14 până la dintele 17 și între dintele 24 până la dintele 
27, unde se află cavitatea sinusală, se recomandă implanturi conice late, pentru a reduce presiunea asupra bazei 
sinusului. Atunci când osul este foarte larg și cavitatea sinusală este îndepărtată, se poate folosi orice implant. Atunci când 
osul este îngust, nu trebuie folosit un implant lat.

PROCEDURA DE FREZARE RECOMANDATĂ 
PENTRU TOATE IMPLANTURILE

În urma unei expuneri chirurgicale adecvate a suprafeței osoase, trebuie stabilită poziția pentru plasarea implantului și 
trebuie realizat un orificiu de ghidare de marcare, cu ajutorul frezei noastre de marcare, pus la locul său în osul cortical, 
până la nivelul gâtului de sub capul de tăiere al frezei. Nu încercați să frezați mai adânc cu freza de marcare. Utilizând 
orificiul de ghidare pentru poziționare, se va utiliza freza cu cod, de culoare pentru a realiza osteotomia la adâncimea 
dorită. Codul de culori de pe freze indică diametrul acestora. Protocolul de frezare pentru toate implanturile începe cu 
freza de Ø 2,0 mm. În cazul în care se preferă, pentru implanturile cu diametru mic se pot folosi freze cu diametrul mai 
mic. Frezele sunt utilizate în ordine treptată pentru a crește încet diametrul osteotomiei, până când se atinge diametrul 
dorit. Acest lucru va permite o progresie sigură și va diminua traumele asupra structurilor osoase înconjurătoare. 
Adâncimea exactă a osteotomiei este determinată de lungimea fiecărui implant în parte și este indicată de liniile de 
adâncime din jurul fiecărei freze, pentru a permite o bună poziționare a implantului în os, astfel încât capătul proximal al 
acestuia să fie la același nivel cu creasta alveolară.
Procedura recomandată de AB Dental nu trebuie să înlocuiască judecata și experiența stomatologului/chirurgului.
Culoarea frezei finale (pentru osul dur) trebuie să corespundă culorii capacului tubular al implantului. 

PROTOCOLUL RECOMANDAT PENTRU FREZĂ FINALĂ DREAPTĂ/ÎN TREPTE

(*1) Opțional frezarea plăcii corticale cu freza dreaptă de diametru următor, în caz de nevoie. 
(*2) Opțional frezarea plăcii corticale cu freza conică, în caz de nevoie. 
(*3) Pentru freze în trepte, diametrul mare al frezei.
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PROTOCOLUL RECOMANDAT DE FREZARE FINALĂ A OPRITORULUI CONIC

CONEXIUNI INTERNE (PLATFORME STANDARD, ÎNGUSTE ȘI CONICE) PROTOCOL DE IMPLANTARE
După ce implantul este scos din său ambalajul dublu, trebuie menținută sterilitatea acestuia. În cazul ambalajului cu 
suport de implant, implantul trebuie înșurubat manual prin intermediul suportului, extrageți suportul și urmăriți inserarea 
implantului în interiorul osteotomiei cu ajutorul elementelor de acționare a implantului, în funcție de necesități.  
Important: Nu depășiți 30 Ncm atunci când folosiți suportul de implant pentru a introduce implantul! 
În cazul ambalajului fără suport, implantul este extras din pachet cu ajutorul dispozitivului de antrenare a implantului și 
înșurubat în interiorul osteotomiei, în funcție de necesități. Poziția recomandată pentru o restaurare perfectă se obține prin 
atingerea înălțimii exacte, cu una dintre fețele hexagonului tangentă la arcul maxilar extern. Dispozitivul de antrenare a 
implantului contribuie la vizualizarea fețelor Hexagonului. Finalizați mișcarea de înșurubare cu un cuplu de până la 50 Ncm. 
În cazul unei încărcări imediate, cuplul de inserție recomandat este de cel puțin 35 Ncm.  
Se poate închide partea superioară a implantului cu un șurub de acoperire, se poate prinde cu copci și se poate aștepta 
recuperarea sau se poate încărca imediat, prin instalarea bontului corespunzător și se poate prinde cu copci țesutul din 
jur. Îndepărtați șurubul de acoperire sau capacul de vindecare înainte de restaurare în cazul implanturilor din două piese. 

STOCARE
Implanturile trebuie păstrate în ambalajul lor original. Produsele trebuie depozitate într-un mediu curat, ferit de lumina 
directă a soarelui. Implantul nu trebuie utilizat după data de expirare de pe ambalaj. Nu depozitați implanturile în 
apropierea unor materiale periculoase sau toxice.

AVERTISMENTE
Chirurgia implanturilor este o procedură extrem de complexă, iar practicienii sunt sfătuiți să urmeze cursurile necesare, 
care pregătesc în chirurgia implanturilor. Tehnicile de implantare necorespunzătoare pot conduce la nereușita implantului 
și la pierderea de os. Implanturile AB Dental Devices sunt destinate a fi utilizate numai în conformitate cu protocolul 
recomandat cu frezele AB Dental Devices.
Implanturile plasate la unghiuri mari pot conduce la nereușita implantului. Pierderea de os, infecția și mișcarea implantului 
pot indica faptul că implantul cedează. Dacă se observă oricare dintre aceste aspecte, problema trebuie tratată sau 
implantul trebuie îndepărtat, cât mai curând posibil.
Implanturile sunt destinate unei singure utilizări, reutilizarea unui implant este interzisă și poate cauza o contaminare gravă 
și o contaminare încrucișată.
Important: Nu depășiți 30 Ncm atunci când folosiți suportul de implant pentru a introduce implantul!

EFECTELE SECUNDARE
Riscurile includ: Riscuri imediate legate de anestezie și de intervenția chirurgicală, riscuri psihiatrice, amenințări medicale
de retenție pe termen lung, efecte pe termen lung asupra sănătății și alte complicații. Complicațiile pot include: vindecare 
cu întârziere, edem, hemoragie, dehiscență, parestezie, hematom, reacție alergică, inflamație, perforarea sinusului, 
deteriorarea nervilor, probleme de vorbire și gingivită.  
Problemele pe termen lung pot include: deteriorarea nervilor, pierdere de os, hiperplazie, infecție bacteriană locală sau 
sistemică, endocardită, durere pe termen lung și fracturi ale osului, ale implantului sau ale dinților.  
Următoarele sisteme de organe care ar putea fi afectate:  
Cardiovascular: boală cardiacă coronariană, aritmii; Respirator: - boală pulmonară cronică; Renal: - insuficiență renală 
cronică; Endocrin: diabet, boli tiroidiene, tulburări hipofizare și suprarenale; Hematologic: anemie, leucemie, tulburări de 
coagulare a sângelui; Musculo-scheletic: artrită, osteoporoză; Neurologic: accident vascular cerebral, paralizie, retard 
mental.
MODIFICĂRI ALE PERFORMANȚELOR
Este responsabilitatea clinicianului să informeze pacientul cu privire la efectele secundare, la contraindicații și la orice 
modificare a performanței implantului.  
Dacă apare oricare dintre efectele secundare, este responsabilitatea pacientului să se adreseze imediat unui clinician 
profesionist.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
Trebuie efectuată o palpare adecvată și o inspecție vizuală a viitorului loc de implantare, pentru a stabili dacă există o 
calitate și un volum osos suficiente pentru a amplasa un implant. După nereușita implantului, trebuie să se evalueze 
calitatea și volumul osului rezidual. Implantul este furnizat în ambalaj steril. A nu se resteriliza. Un ambalaj deschis, 
deteriorat sau defect trebuie returnat furnizorului, pentru înlocuire gratuită.
Utilizarea unui implant nu necesită utilizarea niciunei profilaxii preoperatorii neobișnuite cu antibiotice. În cazul unei dureri 
neașteptate, chirurgul trebuie contactat imediat. în urma intervenției chirurgicale, trebuie evitat efortul fizic. Pacienții trebuie 
să fie informați că implantul este un dispozitiv metalic și că acesta poate afecta performanța aparatului RMN.
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INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDII RM 
Implanturile AB Dental nu au fost evaluate în ceea ce privește siguranța și compatibilitatea în mediul RM.
Nu a fost testată încălzirea, migrarea sau artefactul de imagine în mediul RM. Siguranța implanturilor AB Dental în mediul 
RM nu este cunoscută. Scanarea unui pacient care are acest dispozitiv poate conduce la vătămarea pacientului.

IGIENĂ ȘI ÎNTREȚINERE
Calitatea igienei orale afectează în mod direct succesul pe termen lung al implantului. Pacientul trebuie să fie instruit cu 
privire la utilizarea instrumentelor adecvate și la menținerea igienei orale pentru a păstra sănătatea implantului și trebuie să 
viziteze un medic stomatolog pentru controale periodice și pentru curățare regulată.

GARANȚIE
AB Dental Devices se angajează ca după vânzare să înlocuiască orice implant și orice componentă de restaurare care 
poartă numele AB Dental Devices. Această garanție nu acoperă accesoriile chirurgicale sau instrumentele utilizate cu 
implantul. AB Dental Devices stipulează că, pentru a fi acoperite de această garanție, implanturile AB Dental Devices 
trebuie să fie implantate în conformitate cu protocoalele și cu procedurile descrise în acest manual. Practicianul trebuie 
să urmeze o instruire formală în domeniul chirurgiei implanturilor. AB Dental Devices nu poate fi responsabilă pentru 
nicio vătămare corporală și pentru nicio daună materială de niciun fel. Această garanție asigură că dacă este necesar, 
compania va înlocui implantul deteriorat sau va acoperi cheltuielile de achiziționare a înlocuitorului.
Este important ca chirurgul să noteze numărul de lot al implantului, în cazul în care există un mandat de înlocuire/returnare 
a implantului.

ELIMINARE
Implanturile contaminate sau care nu mai sunt utilizabile trebuie eliminate/aruncate în conformitate cu reglementările 
autorităților locale și cu cerințele de mediu. În cazul în care implanturile contaminate trebuie returnate la AB Dental 
Devices, vă rugăm să urmați politica de returnare a companiei. 

NOTĂ
Problemele care apar în legătură cu implantul trebuie raportate reprezentantului AB Dental Devices împreună cu implantul 
în cauză .  
În cazul în care apare un incident grav în legătură cu implanturile, utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze la AB 
Dental Devices și la autoritatea competentă din Statul membru în care a avut loc incidentul grav. 
Cardul de implant trebuie să fie furnizat pacientului de stomatolog/chirurg.  
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