
INSTRUKCJA UŻYCIA PROTEZ I AKCESORIÓW FIRMY AB DENTAL

PL

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

INFORMACJE OGÓLNE
System implantów zębowych i protez składa się z biokompatybilnego surowca: stopu tytanu klasy 23, który spełnia 
wymagania międzynarodowej normy ASTM F-136 „Standard Specification of Wrought Titanum-6Aluminium-4Vanadium 
ELI Alloy for Surgical Implant Applications”. Zaczepy są również dostępne w wariantach wykonanych z biokompatybilnych 
surowców PEEK, stopu złota lub stopu chromowo-kobaltowego.
Protezy zębowe są mocowane do implantów lub zaczepów blokowanych na śrubę podczas procedury odbudowy. 
Protezy są dostępne w platformach standardowych, wąskich i stożkowych oraz platformie blokowanej na śrubę i w 
różnych wymiarach.  
Zaczepy/łączniki/tuleje/zestawy protetyczne są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. 
Zaczepy/łączniki dentystyczne, które mają połączenie sześciokątne z implantem i tulejami, są dostarczane ze śrubą.  
Nasadki gojące, zaczepy proste blokowane na śrubę i zaczepy proste — które są nieblokowane (obrotowe) — są 
wyposażone w zintegrowaną śrubę i dlatego nie są dostarczane z osobną śrubą.  
W celu założenia lub usunięcia zaczepu z jakiegokolwiek powodu należy użyć wkrętaków do protez T1 lub T2.

WSKAZANIA
System implantów zębowych firmy AB Dental jest wskazany do stosowania w zastosowaniach chirurgicznych i 
zachowawczych do umieszczania w kości szczęki górnej lub dolnej w celu zapewnienia podtrzymania dla wyrobów 
protetycznych, takich jak sztuczne zęby, aby przywrócić pacjentowi funkcję żucia.
System implantów zębowych firmy AB Dental jest również wskazany do natychmiastowego obciążenia w przypadku 
osiągnięcia dobrej stabilności pierwotna i przy odpowiednim obciążeniu zgryzowym. 
Produkty CADCAM firmy AB Dental są przeznaczone do stosowania z zatwierdzonymi frezarkami do produkcji protez. 

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

PRZESTROGA  
zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub stomatologom bądź 
na ich zamówienie. 
Z wyjątkiem zaczepów/korpusów do skanowania, produkty te są przeznaczone do jednorazowego użytku i nie wolno ich 
poddawać dekontaminacji. Dekontaminacja może spowodować utratę właściwości mechanicznych, chemicznych i/lub 
biologicznych. Ponowne użycie może spowodować przeniesienie zakażenia.

OSTRZEŻENIA
zaczepy tymczasowe wykonane z PEEK nie mogą być stosowane dłużej niż przez 29 dni. 
Stosowanie niesterylnych komponentów może prowadzić do zakażenia tkanek lub przeniesienia chorób zakaźnych. 
Implanty o małej średnicy i odpowiadające im zaczepy kątowe nie są zalecane do stosowania w tylnym obszarze jamy 
ustnej.  

Zaczepy kątowe z platform wąskich (P4, P14, P64) i łączniki kątowe (P5-20) należy stosować tylko w przypadku 
niewielkiego obciążenia mechanicznego. Nie zaleca się umieszczania ich w okolicy zębów trzonowych. 

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



PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE  
produkty należy sprawdzić przed użyciem. Produkty należy przechowywać, unikając wystawiania ich na bezpośrednie 
nasłonecznienie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas postępowania z zaczepami do skanowania. Pozwoli 
to uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Zużyty zaczep/korpus do skanowania należy wyrzucić i nie wolno go używać. 
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować zmianę właściwości produktów i doprowadzić do usterki. 

PROCES CZYSZCZENIA I STERYLIZACJI 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI:
1. Rozmontuj produkty wieloczęściowe, gdy ma to zastosowanie.
2. Oczyścić za pomocą nylonowej szczotki pod bieżącą wodą, szczególnie w ślepym otworze lub świetle i przepłukać igłą 

podskórną.
3. Zanurz produkt w łagodnym, dostępnym na rynku detergencie o neutralnym pH do stosowania z produktem 

stomatologicznym zgodnie z instrukcjami producenta.
4. Płucz produkty pod silnym strumieniem wody przez co najmniej 3 minuty.
5. W celu dezynfekcji produktu należy zanurzyć produkt w dostępnym na rynku łagodnym środku dezynfekcyjnym o 

neutralnym pH do stosowania z produktem stomatologicznym zgodnie z instrukcją producenta i przepłukać igłą 
podskórną.

6. Płucz produkty pod silnym strumieniem wody przez co najmniej 3 minuty.
7. Wysuszyć produkty przy pomocy czystych, niestrzępiących się, jednorazowych chusteczek lub suchym ciepłem w 

temperaturze nieprzekraczającej 134°C/275°F.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STERYLIZACJI:
Zaczepy i akcesoria stomatologiczne są dostarczane w stanie niejałowym. Przed użyciem należy je wyczyścić, a 
następnie wysterylizować w autoklawie:
Po wyczyszczeniu należy zamknąć wyrób w pojedynczym woreczku i sterylizować w autoklawie parowym przez 15 minut 
w temperaturze 132⁰C (270⁰F), czas suszenia 15–30 minut. Czas stygnięcia w temperaturze pokojowej wynosi 10 minut.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
zaczepy 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 protez 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. Uzupełnienia zdejmowane należy wyjąć przed skanowaniem. 

TYPOWE MOMENTY OBROTOWE
zdecydowanie zaleca się zamykanie produktów za pomocą wykalibrowanego klucza dynamometrycznego, stosując 
następujące momenty obrotowe:

Tytanowe nasadki gojące 
P0
Nasadki gojące wykonane ze stopu tytanu są przeznaczone do nakręcania na implant lub zaczepy blokowane na śrubę w 
celu utrzymania/ułatwienia otwarcia przez tkankę miękką do momentu wykonania uzupełnienia.  
Nasadka gojąca jest mocowana do implantu za pomocą zintegrowanego połączenia sześciokątnego.  

Tymczasowe zaczepy/tuleje 
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
Prefabrykowane zaczepy/tuleje wykonane ze stopu tytanu lub PEEK są przeznaczone do kształtowania według 
potrzeb anatomicznych oraz do cementowania na nich korony/mostu protetycznego. Zaczep antyrotacyjny do korony 
obejmuje blokowane połączenie sześciokątne z platformą implantu, podczas gdy zaczepy obrotowe nie mają połączenia 
sześciokątnego i są przeznaczone do stosowania w przypadku mostów.  
Zaczep jest mocowany śrubą do implantu z zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią 
platformą. 

Zaczepy mocowane na cement  
Proste P3/P3S; Kątowe P4/P4S 
Prefabrykowane zaczepy proste, kątowe lub anatomiczne ze stopu tytanu są przeznaczone do kształtowania w 
zależności od budowy anatomicznej oraz do cementowania na nich korony/mostu protetycznego. Zaczep antyrotacyjny 
do korony obejmuje blokowane połączenie sześciokątne z platformą implantu, podczas gdy zaczepy obrotowe nie mają 

Produkt

Zaczep gojący, śruba osłony implantu, zaczep/korpus do skanowania

Śruba do zaczepu ostatecznego lub tymczasowego

P14C (osłona stożka P14)

Śruba tulei do prostego zaczepu ostatecznego blokowanego na śrubę

Śruba tulei do kątowego zaczepu ostatecznego blokowanego na śrubę

Moment obrotowy

Ręczny moment obrotowy — do 15 Ncm

Platforma standardowa i stożkowa 30 Ncm

Platforma wąska 25 Ncm

35 Ncm

Platforma standardowa i stożkowa 25 Ncm

Platforma wąska 20 Ncm

30 Ncm



połączenia sześciokątnego i są przeznaczone do stosowania w przypadku mostów.  
Zaczep jest mocowany śrubą do implantu z zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią 
platformą.  

Zaczepy blokowane na śrubę i tuleje 
Proste P12/P16/P64; Kątowe P14/P64
 Prefabrykowane zaczepy proste lub kątowe wykonane ze stopu tytanu, które nie są przeznaczone do kształtowania. 
Zaczepy proste nie zawierają blokowanego połączenia sześciokątnego z platformą implantu, podczas gdy zaczepy 
kątowe mają takie połączenie. 
Prefabrykowane tuleje ze stopu tytanu do zaczepów blokowanych na śrubę są przeznaczone do kształtowania 
anatomicznego i do cementowania na nich korony/mostu protetycznego.  
Prefabrykowane tuleje ze stopu chromowo-kobaltowego lub tworzywa sztucznego do zaczepów blokowanych na śrubę  
są przeznaczone do tworzenia dostosowanych do potrzeb anatomicznych tulei oraz do odlewania na nich korony/mostu 
protetycznego. 
Tuleje ze stopu chromowo-kobaltowego mogą być odlewane tylko z odpowiednich stopów chromowo-kobaltowych, 
natomiast tuleje z tworzywa sztucznego mogą być odlewane z metalami szlachetnymi lub ze stopem chromowo-
kobaltowym.
Podczas odlewania zaczepu chromowo-kobaltowego nie zaleca się przekraczania temperatury 1300⁰C. Metalowa część 
połączenia tulei z zaczepami blokowanymi na śrubę lub z implantami (w przypadku P12) musi być zabezpieczona w 
przypadku użycia piaskowania do zmatowienia powierzchni części odlewanej. 
Przed ostatecznym użyciem u pacjenta zaczepy należy wyczyścić i wysterylizować. 
Zaczep jest mocowany śrubą do implantu z zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią 
platformą. Tuleje jest natomiast mocowana za pomocą śruby do zaczepu blokowanego na śrubę, zgodnie z platformą 
blokowaną na śrubę. 

Zaczepy odlewnicze (zaczepy złożone) 
P9
Prefabrykowane zaczepy odlewnicze wykonane na bazie stopu chromowo-kobaltowego lub stopu złota i wciśnięte na 
plastikowych tuleje, są przeznaczone do tworzenia indywidualnych zaczepów w zależności od potrzeb anatomicznych 
oraz do odlewania na nich korony/mostu protetycznego.  
Zaczep na bazie ze stopu chromowo-kobaltowego może być odlewany tylko z odpowiednich stopów chromowo-
kobaltowych, podczas gdy zaczepy na bazie złota mogą być odlewane tylko z metali szlachetnych.
Podczas odlewania zaczepu chromowo-kobaltowego nie zaleca się przekraczania temperatury 1300⁰C. W przypadku 
zaczepu złotego nie zaleca się przekraczania temperatury 1350⁰C. Część metalowa połączenia zaczepu z implantem 
musi zostać zabezpieczona w przypadku użycia piaskowania do zmatowienia powierzchni części odlewanej. 

Zaczep antyrotacyjny do korony obejmuje blokowane połączenie sześciokątne z platformą implantu, podczas gdy 
zaczepy obrotowe nie mają połączenia sześciokątnego i są przeznaczone do stosowania w przypadku mostów.  
Zaczep jest mocowany śrubą do implantu z zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią 
platformą.

Tuleje plastikowe 
P2
Zaczepy odlewnicze tulei plastikowych, wykonane z tworzywa sztucznego, są przeznaczone do tworzenia indywidualnych 
zaczepów w zależności od potrzeb anatomicznych oraz do odlewania na nich korony/mostu protetycznego.  
Tuleje z tworzywa sztucznego mogą być odlewane z metalami szlachetnymi lub ze stopem chromowo-kobaltowym. 
Przed ostatecznym użyciem u pacjenta zaczepy należy wyczyścić i wysterylizować. 
Zaczep antyrotacyjny do korony obejmuje blokowane połączenie sześciokątne z platformą implantu, podczas gdy 
zaczepy obrotowe nie mają połączenia sześciokątnego i są przeznaczone do stosowania w przypadku mostów.  
Zaczep jest mocowany śrubą do implantu z zastosowaniem zalecanego momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią 
platformą.

Łączniki kulkowe/AB LOC 
Proste P5/P25; Kątowe P5/20 P25/20
Prefabrykowane łączniki proste lub kątowe wykonane ze stopu tytanu wyposażone w geometrię łącznika/zatrzasku 
są przeznaczone do protez typu overdenture, które zatrzaskują się w nylonowej nasadce/metalowej obudowie i są 
blokowane w protezie. Antyrotacyjne łączniki kątowe są wyposażone w blokowane połączenie sześciokątne z platformą 
implantu, podczas gdy zaczepy proste nie mają takiego połączenia.  
Łącznik prosty jest mocowany do implantu za pomocą zintegrowanego połączenia sześciokątnego, podczas gdy łączniki 
kątowe są mocowane śrubami do implantu. Zalecany moment obrotowy zależy od platformy implantu.  Zaleca się 
wymianę silikonowych nakładek co 12 miesięcy lub w zależności od decyzji stomatologa.  

Bazy tytanowe i tytanowe tuleje adhezyjne 
P3; P14/P64   
Prefabrykowane proste zaczepy/tuleje wykonane ze stopu tytanu lub stopu chromowo-kobaltowego nie są przeznaczone 
do kształtowania. Zaczep antyrotacyjny do korony obejmuje blokowane połączenie sześciokątne z platformą implantu, 
podczas gdy zaczepy obrotowe nie mają połączenia sześciokątnego i są przeznaczone do stosowania w przypadku 
mostów.  
Zaczep/tuleja jest mocowany śrubą do implantu lub zaczepu blokowanego na śrubę z zastosowaniem alecanego 
momentu obrotowego, zgodnie z odpowiednią platformą.



Zestawy protetyczne D4 i PK  
D4-3.75, X; D4-3, X 
Zestawy protetyczne D4 zawierają dedykowany zaczep do implantów, trzy plastikowe transfery PK-D2 (jednorazowy 
plastikowy transfer zatrzaskowy) oraz analog implantu. 
PK-3,75,X; PK-3,X
Zestawy protetyczne D4 zawierają dedykowany zaczep do implantów, trzy plastikowe transfery PK-D2 (jednorazowy 
plastikowy transfer zatrzaskowy), analog implantu i specjalną nasadkę gojącą do zaczepów PK-P3. 

PK-D2 jest zatrzaskiwany na odpowiednim produkcie. PK-P3 umożliwia użytkownikowi pobranie wycisku zamkniętego. 
Odpowiedni produkt/analog jest zatrzaskiwany na plastikowych transferach PK-D2, które znajdują się w wycisku, a 
następnie przesyłany do pracowni, umożliwiając technikowi stworzenie modelu gipsowego. 
Zaleca się wysterylizowanie części metalowych przed użyciem. 
Plastikowe transfery PK-D2 i PK-P2 nie powinny być sterylizowane. 

BIBLIOTEKI CADCAM
Biblioteki CADCAM są przeznaczone do wykorzystania z dedykowanym stomatologicznym oprogramowaniem 
CAD, która pozwala na przesyłanie danych zebranych z jamy ustnej/szczęki pacjenta do technika (poprzez biblioteki 
oprogramowania) w celu wykonania prac protetycznych.  
Produkty CADCAM naszej firmy obsługują biblioteki wiodącego oprogramowania CAD. Biblioteki te zostały opracowane, 
przetestowane i zweryfikowane zgodnie z wymaganiami każdego oprogramowania. 
Firma posiada prawa do zmiany i aktualizacji zawartości bibliotek zgodnie z producentami oprogramowania i swoim 
portfolio produktów CADCAM. 
Najbardziej aktualne biblioteki można pobrać ze strony internetowej firmy (należy wyszukać „CADCAM Libraries” pod 
adresem www.ab-dent.com). 
Aby zainstalować/przesłać biblioteki CADCAM, należy zwrócić się do dostawcy oprogramowania. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami oprogramowania CADCAM w celu stworzenia wymaganego uzupełnienia 
protetycznego.

USUWANIE 
Części, 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 produktów do firmy AB Dental należy postępować zgodnie z polityką zwrotów. 

WAŻNE
Problemy pojawiające się w związku z produktami należy zgłaszać, ze wskazaniem powiązanego produktem, 
przedstawicielowi firmy AB Dental.  
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z produktami, użytkownik i/lub pacjent 
powinien zgłosić taki incydent do firmy AB Dental oraz do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym doszło 
do poważnego incydentu. 
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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
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Produkt wydawany z przepisu lekarza

Wyrób medyczny
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