
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІМПЛАНТАЦІЇ AB DENTAL DEVICES

UA

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Вироби AB Dental Devices призначені для використання тільки 
сертифікованими стоматологами та авторизованим персоналом, який має спеціальну освіту для роботи з 
імплантатами.

УВАГА 
Федеральний закон (США) забороняє продаж цього пристрою крім як на замовлення ліцензованого лікаря або 
стоматолога.
Імплантати AB Dental Devices використовуються для двоетапних та цілісних процесів імплантації.
Імплантати виготовлені з титанового сплаву. Імплантати AB Dental Devices поставляються в стерильних 
герметичних контейнерах. Вони призначені для використання тільки з виробами AB Dental Devices: Інструменти та 
аксесуари для протезування, що сумісні з кожною платформою для імплантації. Якщо ці умови не виконуються, 
виробник відмовляється брати на себе відповідальність.
Доступність продукту може відрізнятися в різних країнах відповідно до регуляторних актів.

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ
AB Dental Implants - це зубні імплантати, призначені для використання у кістках верхньої або нижньої щелепи для 
кріплення та забезпечення підтримки заміни зубів, наприклад, штучних зубів, для відновлення жувальних функцій.
Системи імплантатів AB також призначені для негайного встановлення, коли досягається належна первинна 
стабільність та при відповідному оклюзійному навантаженні.
Двохетапні імплантати: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Одноетапні: I6, I6b, I6B, I7.
Одноетапні та однокомпонентні імплантати діаметром 3,0 мм: I6, I6B призначені для розміщення на центральних і 
бічних різцях нижньої щелепи, а також на верхньощелепних бічних різцях.
Показані також для стабілізації зубного протеза за допомогою декількох імплантатів.
Одноетапні однокомпонентні імплантати діаметром 2,4 мм для тимчасового або тривалого використання: I6, 
I6b призначені для негайної стабілізації шини та довгострокової фіксації нових або наявних коронки, моста та 
протеза.

Цільові пацієнти 
Вироби призначені для жінок або чоловіків старше 18 років.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Слід проводити звичайні спостереження щодо протипоказань, пов'язаних із матеріалами імплантата, які 
використовуються в хірургії порожнини рота.
По перше, загальний стан здоров’я пацієнта та його готовність до хірургічного втручання у зоні ротової 
порожнини повинен оцінити лікар загальної практики.
• Недостатній об’єм кісток, складна операція трансплантації.
• Куріння, погана гігієна ротової порожнини, вживання наркотиків, вживання алкоголю.
• Захворювання, такі як діабет, неправильне харчування, гемофілія, аутоімунні розлади.
• Мимовільне скрипіння зубами під час сну, бруксизм.

ЗАГАЛЬНІ ХВОРОБИ ТА ПРИЙОМ МЕДИКАМЕНТІВ
Серцево-судинні порушення, пов'язані з високим ендокардитним ризиком (ПБЕ); коронарна недостатність; 
неспецифічна патологія системи крові; імунодефіцит, СНІД; рак та опромінення області обличчя за останні 
п'ять років; захворювання органів дихання; захворювання щитовидної залози або паращитовидної залози; 
пацієнти з вузловими збільшеннями або  утвореннями на голові або шиї невідомого походження; порушення 
метаболізму кісткової тканини; цукровий діабет; гіпертонія вище 170/110 мм рт., зловживання наркотиками, 
алкоголізм; гіперчутливість до титану; пацієнти, які приймають кортикостероїди, антикоагулянти, протисудомну 
та імуносупресивну терапію; пацієнти з аномальними значеннями креатину, BUN або кальцію в сироватці крові; 
гемофілія; гранулоцитопенія; використання стероїдів; профілактичні антибіотики; синдром Елерса-Данлоса; 
ниркова недостатність; трансплантація органів; фіброзна дисплазія.

ВІДНОСНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
Легкі психологічні розлади, агресивність, куріння, вживання жувального тютюну; у лікаря є підстави вважати, що 
пацієнт не дотримуватиметься інструкцій після операції.

ТИМЧАСОВІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
Годуючі або вагітні жінки; діти з нерозвиненими кістками.

МІСЦЕВІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
Недостатня кісткова маса; залишкові інфекції та запалення, що виникають навколо імплантату; погана гігієна 
ротової порожнини; підвищена чутливість до компонентів імплантату; хвороби пародонту.

ХІРУРГІЧНИЙ АНАМНЕЗ
Обов’язкова початкова діагностика: Історія хвороби пацієнта, біологічні спостереження, рентгенологічне 
обстеження (КТ внутрішньо-ротові рентгенографії, панрорально), клінічне обстеження пацієнта: гігієна, зуби, 
прикус, періодонт тощо.



ХІРУРГІЧНІ ТА ВІДНОВЛЮВАН ІПРОЦЕДУРИ
Для забезпечення остеоосеоінтеграції необхідно ретельно контролювати тверді та м’які тканини.
Ділянка повинна бути підготовлена з надзвичайною точністю.
Будь -які допоміжні інструменти, що використовуються, повинні бути належним чином стерилізовані. Хірургічна 
процедура вимагає швидкості свердління від 1200 об / хв для пілотного свердла до 200 об / хв для остаточного 
свердла.
Фізіологічний розчин повинен зрошувати ділянку, тоді як слід чітко дотримуватися послідовності приросту 
свердла по діаметру. При дотриманні цих процедур випадки теплових травм зменшуються.
Розмір імплантату (висота і ширина) вибирається відповідно до попередніх рентгенівських знімків.
Від анатомічних перешкод і максимальної висоти кістки має бути відстань 2 мм.
• Імплантати поставляються стерильними.
• Імплантати не підлягають повторній стерилізації.
• Імплантати призначені тільки для одноразового використання.
• Під час операції всі пристрої слід помістити в стерильне хірургічне поле/лоток.
• Термін придатності пристроїв становить шість років або п'ять років (лише для Індії).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИБОРУ НАЛЕЖНОГО ІМПЛАНТУ
Після встановлення попереднього діагнозу для визначення розмірів імплантату, відповідного для даної ділянки, 
слід використати рентген та/або КТ разом з прозорістю, що відображає необхідні виміри.
Стоматолог має можливість вибрати найбільш підходящий тип та розмір імплантату та відповідати протоколу 
свердла на конкретному місці.
Як правило, для того, щоб реабілітація була максимально ефективною, слід використовувати найширший і 
найдовший імплантат, придатний для певної ділянки (щільність і розміри кістки, розміри ясен). Інше загальне 
правило полягає в тому, що комбінації імплантатів і абатментів пропонують найбільший спектр можливостей 
реабілітації. Використання інтегрованого імплантату має деякі переваги, які приваблюють певних пацієнтів і є 
відповідними для них. Вибір вбудованого імплантату/абатмента (цільного) вимагає негайного завантаження та 
реабілітації, а також цементування реставраційного пристрою. Немає прикріплення абатмента гвинтом, і немає 
вибору щодо структури абатмента. Такий вибір робиться заздалегідь. У разі двохетапній імплантації, якщо є 
необхідність негайного навантаження, слід використовувати конічний імплантат, який добре зберігається з 
самого початку.
Нижче наведені деякі більш конкретні вказівки для різних ситуацій.
У передніх однокореневих зубах і у верхніх зубах між зубом 14 і зубом 17 і між зубом 24 до зуба 27, де 
знаходиться синусова порожнина, рекомендуються широкі конічні імплантати для зменшення тиску на основу 
пазухи. Коли кістка дуже широка, а порожнина пазухи віддалена, можна використовувати будь -який імплантат. 
Якщо кістка вузька, широкий імплантат використовувати не слід.

РЕКОМЕНДОВАНА ПРОЦЕДУРА СВЕРДЛІННЯ
ДЛЯ ВСІХ ІМПЛАНТІВ
Після відповідного хірургічного опромінення кісткової поверхні слід визначити положення для встановлення 
імплантату та зробити отвір для розмітки за допомогою нашого маркування для маркування, знятого в кіркову 
кістку до рівня шийки під ріжучою головкою свердла.
У разі використання маркувального свердла не намагайтеся свердлити швидше.
Використовуючи напрямний отвір для положення, кольорове свердло буде використано для свердління 
остеотомії на потрібну глибину.
Коди кольорів на свердлах вказують на їхній діаметр.
Протокол свердла для всіх імплантатів починається зі свердла Ø2,0 мм.
При бажанні для імплантатів малого діаметру можна використовувати свердла меншого діаметру.
Свердла використовуються поступово, щоб повільно збільшувати діаметр остеотомії до досягнення бажаного 
діаметра.
Це дозволить безпечно просуватися далі та зменшити травматичність навколишніх кісткових структур.
Точна глибина остеотомії визначається довжиною кожного конкретного імплантату і вказується лініями глибини 
навколо кожної свердла, щоб забезпечити хороше положення імплантату в кістці, щоб його проксимальний 
кінець був на одному рівні з альвеолярним хребтом.
Процедура, рекомендована компанією AB Dental, не повинна заміняти судження та досвід стоматолога/хірурга.
Остаточний колір свердла (для твердої кістки) повинен відповідати кольору ковпачка трубки імплантату.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗАКЛЮЧНИЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ПРЯМОГО/СТУПІНЧАТОГО СВЕРДЛА

(*1) Додаткове свердління кортикальної пластини з прямим свердлом наступного діаметру у разі необхідності. 
(*2) Додаткове свердління кортикальної пластини за допомогою розгортки у разі необхідності.  
(*3) Для ступінчастих свердел великий діаметр свердла.
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗАКЛЮЧНИЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ КОНІЧНОГО СТОПЕРА

ПРОТОКОЛ ІМПЛАНТАЦІЇ ВНУТРІШНІХ З'ЄДНАНЬ (СТАНДАРТНІ, ВУЗЬКІ ТА КОНІЧНІ ПЛАТФОРМИ)
Після видалення імплантату з подвійної оболонки слід підтримувати його стерильність.
Для упаковки з носієм імплантату імплантат слід прокрутити вручну за допомогою носія, вийняти носій і ввести 
імплантат всередину остеотомії за допомогою ключів для імплантатів, якщо це необхідно.
Важливо: Не перевищуйте 30 Нсм при використанні носія для імплантату для введення імплантату!
Для упаковки без носія імплантат береться з упаковки, використовуючи ключ для імплантату, і при необхідності 
вкручується всередину остеотомії.
Рекомендоване положення для ідеальної реставрації реалізується шляхом досягнення точної висоти, при цьому 
одна з граней шестикутника дотична до зовнішньої дугової щелепи. Ключ для імплантату допомагає візуалізувати 
грані шестикутника. Завершіть загвинчування з крутним моментом до 50 Нсм.У разі негайного завантаження 
рекомендований крутний момент при вставці становить не менше 35 Нсм.

Можна закрити верхню частину імплантату кришкою, прошити і дочекатися відновлення, або негайно 
завантажити, встановивши відповідний абатмент, і зшити тканину навколо.
Видаліть кришку гвинта або формувач ясен перед відновленням у двокомпонентних імплантатах.

СХОВИЩЕ
Імплантати слід зберігати в оригінальній упаковці. Вироби слід зберігати в чистому середовищі, подалі від прямих 
сонячних променів. Імплантат не слід використовувати після закінчення терміну придатності на упаковці. Не 
зберігайте імплантати поблизу небезпечних або токсичних матеріалів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Хірургія імплантатів - це дуже складна процедура, і практикам рекомендується пройти необхідні курси, які 
навчають хірургії імплантатів.
Неправильна техніка імплантації може призвести до виходу з ладу імплантату та втрати кістки.
Імплантати AB Dental Devices призначені для використання лише за рекомендованим протоколом із свердлами 
AB Dental Devices.
Імплантати, розміщені під великим кутом, можуть призвести до виходу з ладу імплантату.
Втрата кісток, інфекція та рух імплантату можуть свідчити про несправність імплантату.
Якщо спостерігається будь-що з наведеного, проблему слід вирішувати або видалити імплантат якомога швидше.
Імплантати призначені лише для одноразового використання, повторне використання імплантату заборонено і 
може спричинити серйозне забруднення та перехресне зараження.
Важливо: Не перевищуйте 30 Нсм при використанні носія для імплантату для введення імплантату!

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ
До ризиків відносяться: Ризики, пов’язані із анестезією та хірургічні ризики, психіатричні ризики, медичні ризики
тривалого утримання, довгострокового впливу на здоров'я та інших ускладнень.
Ускладнення можуть включати: затримка загоєння, набряк, крововилив, випадання, парестезія, гематома, 
алергічна реакція, запалення, перфорація пазухи, пошкодження нервів, проблеми з мовою та гінгівіт.
До довгострокових проблем можна віднести: пошкодження нервів, втрату кісткової тканини, гіперплазію, місцеву 
або системну бактеріальну інфекцію, ендокардит, тривалий біль та переломи кістки, імплантату чи зубів.
Можуть постраждати такі системи органів: 
Серцево-судинна: ішемічна хвороба серця, аритмії; Дихальна: хронічні захворювання легенів; Нирки: хронічна 
ниркова недостатність; Ендокринна: діабет, захворювання щитовидної залози, порушення гіпофіза та 
надниркових залоз; Гематологічна: анемія, лейкемія, порушення згортання крові; Опорно-руховий апарат: артрит, 
остеопороз; Нервова система: інсульт, параліч, розумова відсталість.

ЗМІНИ У ПРОЦЕДУРІ
Лікар клінічної практики зобов’язаний поінформувати пацієнта про побічні ефекти, протипоказання та будь-які 
зміни у функціях імплантату.
У разі виникнення будь -якого з побічних ефектів пацієнт зобов’язаний негайно звернутися до професійного 
лікаря.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Необхідно провести належну пальпацію та візуальний огляд майбутнього місця імплантації, щоб визначити, чи 
наявна належна якість та достатній об’єм кістки для встановлення імплантату.
Після виходу з ладу імплантату необхідно оцінити якість та об’єм залишкової кістки.
Імплантат поставляється в стерильній упаковці. Не стерилізуйте повторно. Відкриту, пошкоджену або дефектну 
упаковку слід повернути постачальнику для безкоштовної заміни.
Використання імплантату не вимагає використання будь-якої незвичайної передопераційної 
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антибіотикопрофілактики.
У разі несподіваного болю необхідно негайно звернутися до хірурга. Після операції слід уникати фізичних 
навантажень. Пацієнтів слід поінформувати, що імплантат є металевим пристроєм і може вплинути на роботу 
апарату МРТ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ У МР-СЕРЕДОВИЩІ   
Зубні імплантати AB не оцінювались на предмет безпеки та сумісності у МР-середовищі.
Він не тестувався на нагрівання, міграцію або артефакт зображення в МР-середовищі.
Немає відомостей щодо безпеки зубного імплантату AB в МР-середовищі.
Сканування пацієнта, у якого є цей пристрій, може призвести до травмування пацієнта.

ГІГІЄНА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Якість гігієни порожнини рота безпосередньо впливає на довгостроковий успіх імплантації.
Пацієнта слід проінформувати про використання належних інструментів та дотримання гігієни порожнини рота 
для збереження здоров’я імплантатів, а також відвідати стоматолога для періодичних оглядів та регулярного 
чищення.

ГАРАНТІЯ
AB Dental Devices зобов'язується після продажу замінити будь-який імплантат або реставраційний компонент з 
назвою AB Dental Devices.
Ця гарантія не поширюється на хірургічні аксесуари або інструменти, що використовуються з імплантатом.
AB Dental Devices стверджує, що для застосування цієї гарантії імплантати AB Dental Devices мають бути 
імплантовані відповідно до протоколів та процедур, описаних у цьому посібнику.
Практикуючий лікар повинен пройти офіційне навчання з імплантаційної хірургії.
AB Dental Devices не несе відповідальності за будь -які тілесні або матеріальні збитки.
Ця гарантія зазначає, що при необхідності компанія замінить пошкоджений імплантат або покриє витрати на 
придбання замінного імплантату.
Хірургу важливо взяти до відома номер партії імплантату, якщо є будь-який запит на заміну/повернення 
імплантату.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Забруднені або більше не використовувані імплантати необхідно викидати / утилізувати відповідно до приписів 
місцевих органів влади та екологічних вимог.
У разі повернення забруднених імплантатів до компанії AB Dental Devices дотримуйтесь політики повернення 
компанії.

ПРИМІТКА
Про проблеми, що виникають з імплантатами, слід повідомляти разом із наданням вказаного виробу 
представнику компанії AB Dental Devices.
У разі виникнення будь -якого серйозного інциденту з імплантатами, користувач та/або пацієнт повинні 
повідомити про це AB Dental Devices та до компетентного органу держави-члена, в якій стався серйозний 
інцидент.
Стоматолог/хірург повинен надати пацієнту картку імплантату.
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Вжити до дати

Не використовувати повторно   

Увага 
Вказується на необхідність ознайомлення з інструкціями із застосування 
для важливих застережень

Маркування відповідності СЕ

Код партії
Номер партії

Номер за каталогом

Дивіться інструкції з використання: www.ab-dent.com/ifu

Дата виготовлення

Виробник

За рецептом

Медичний пристрій

Тримайте подалі від сонячних променів

Стерилізований за допомогою опромінення  

Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена

Уповноважений представник у Європейському СпівтовариствіEC   REP
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