
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR ȘI ACCESORIILOR PROTETICE AB DENTAL DEVICES

RO

Declinarea responsabilității: Sistemul de implanturi dentare  AB Dental Devices sunt destinate a fi utilizate numai de 
medici stomatologi certificați și de personal autorizat, cu pregătire specifică în domeniul implanturilor.

GENERALITĂȚI
Sistemul de implanturi și proteze dentare este format din materii prime biocompatibile: Aliaj de titan de gradul 23, care 
respectă Standardul internațional ASTM F-136 Specificație standard pentru aliajul ELI forjat de titan-6aluminiu-4vanadiu 
pentru aplicații în implanturi chirurgicale. Bonturile sunt, de asemenea, disponibile în PEEK, aliaj de aur sau aliaj de crom 
cobalt Materii prime biocompatibile.
Produsele de protetică dentară sunt atașate la implanturi sau la bonturi fixate cu șurub în timpul procedurii de restaurare. 
Produsele protetice sunt disponibile în platforme standard, înguste și conice, precum și în platforme fixate cu șurub și 
într-o varietate de dimensiuni.  
Bonturile dentare/atașamentele/manșoanele/kiturile protetice sunt destinate unei singure utilizări. 
Bonturile dentare/atașamentele care dezvelesc conexiunea hexagonală cu implantul, iar manșoanele sunt prevăzute cu un 
șurub.  
Capacele de vindecare, atașamentele drepte fixate cu șurub și atașamentele drepte - care nu sunt cuplate (rotaționale) au 
o caracteristică de șurub integrat și, prin urmare, nu sunt prevăzute cu un șurub sperat.  
Pentru a instala sau a îndepărta bontul din orice motiv, utilizați șuruburile protetice T1 sau T2.

INDICAȚII
Sistemul de implanturi dentare  AB Dental Devices este indicat pentru a fi utilizat în aplicații chirurgicale și de restaurare 
pentru plasarea în osul maxilarului superior sau inferior, pentru a oferi suport pentru dispozitive protetice, cum ar fi dinții 
artificiali, în vederea restabilirii funcției de masticație a pacientului.
Sistemul de implanturi dentare  AB Dental Devices este indicat, de asemenea, pentru încărcare imediată, atunci când se 
obține o bună stabilitate primară și cu o încărcare ocluzivă corespunzătoare. 
Produsele AB Dental Devices CADCAM sunt destinate a fi utilizate cu aparate de frezat validate pentru fabricarea 
dispozitivului protetic. 

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

ATENȚIE
Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv către un medic sau un stomatolog autorizat sau la ordinul 
acestora. 
Cu excepția bontului/corpurilor de scanare, aceste produse sunt produse de unică folosință, care nu trebuie reprocesate. 
Reprocesarea ar putea cauza pierderea caracteristicilor mecanice, chimice și/sau biologice. Reutilizarea ar putea cauza 
contaminare încrucișată.

AVERTISMENTE 
Bonturile temporare PEEK nu trebuie să depășească 29 de zile. 
Utilizarea de componente nesterile poate conduce la infectarea țesuturilor cu boli infecțioase. 
Implanturile cu diametru mic și bonturile înclinate corespunzătoare nu sunt recomandate pentru regiunea posterioară a 
gurii.  

Bonturile înclinate cu platformă îngustă (P4, P14, P64) și accesoriile înclinate (P5-20) trebuie utilizate numai în cazuri de 
sarcină mecanică redusă. Nu se recomandă amplasarea în regiunea molară.

CONTRAINDICAȚII 
Trebuie făcute observațiile obișnuite privind contraindicațiile asociate cu materialele pentru implanturi utilizate în chirurgia 
orală. 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.
•  Os insuficient, operație de grefare complicată.
•  Fumatul, igiena orală deficitară, alimentația, consumul de droguri, consumul de alcool. 
•  Boli precum diabet, malnutriție, hemofilie, tulburări autoimune. 
•  Scrâșnirea involuntară a dinților în timpul somnului, bruxism. 

EFECTELE SECUNDARE
Riscurile includ: Riscuri chirurgicale anestezice imediate, 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.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE  
Produsele trebuie să fie inspectate înainte de utilizare. Produsele trebuie să fie depozitate și să nu fie expuse la lumina 
directă a soarelui. Trebuie să se acorde o atenție deosebită manipulării bonturilor de scanare, pentru a evita orice 
deteriorare mecanică. Bontul/corpul de scanare uzat trebuie aruncat și nu trebuie utilizat. Depozitarea incorectă poate 
deteriora caracteristicile produselor și poate conduce la defectarea acestora. 

PROCESUL DE CURĂȚARE ȘI STERILIZARE 
INSTRUCȚIUNI PENTRUPROCESUL DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE:
1. Demontați produsele din mai multe piese atunci când este cazul.
2. Curățați folosind o perie de nailon sub apă curgătoare, în special în gaura oarbă sau lumen și spălați cu un ac 

hipodermic.
3. Scufundați produsul într-un detergent ușor, cu pH neutru, disponibil comercial pentru a fi utilizat cu produsul dentar, 

conform instrucțiunilor producătorului.
4. Clătiți produsele sub un curent puternic de apă pentru o durată minimă de 3 minute.
5. Pentru dezinfectarea produsului, scufundați produsul într-un dezinfectant ușor, cu pH neutru, disponibil comercial pentru 

a fi utilizat cu produsul dentar conform instrucțiunilor producătorului și spălați cu un ac hipodermic.
6. Clătiți produsele sub un curent puternic de apă pentru o durată minimă de 3 minute.
7. Uscați produse cu șervețele curate, fără scame, de unică folosință sau cu căldură uscată care să nu depășească 134 

°C/275 °F.

INSTRUCȚIUNI DE STERILIZARE:
Bonturile și accesoriile dentare sunt furnizate nesterile. Înainte de utilizarea lor, acestea trebuie curățate și apoi sterilizate în 
autoclavă:
În urma curățării, sigilați dispozitivul într-o singură pungă și sterilizați într-o autoclavă cu aburi timp de 15 minute, la o 
temperatură de 270 ⁰F (132 ⁰C), timp de uscare 15-30 de minute. Timpul de răcire la temperatura camerei este de 10 
minute.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDII RM (Rezonanță Magnetică) 
Bonturile 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 dispozitivului protetic AB Dental în 
mediul RM nu este cunoscută. Scanarea unui pacient care are acest dispozitiv poate conduce la vătămarea pacientului. 
Restaurația detașabilă trebuie îndepărtată înainte de scanare. 

CUPLURI GENERALE DE ÎNCHIDERE 
Este foarte recomandat să închideți produsele cu o cheie dinamometrică calibrată, conform următoarelor cupluri:

Capace de vindecare din titan 
P0
Capacele de vindecare realizate din aliaj de titan sunt destinate înfiletării pe implant sau pe bonturile fixate cu șurub, 
pentru a menține/a facilita deschiderea prin țesutul moale, până la finalizarea restaurării.  
Capacul de vindecare este fixat pe implant cu ajutorul caracteristicii hexagonale integrate.  

Bonturi/manșoane temporare 
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
Bonturile/manșoanele prefabricate confecționate din aliaj de titan sau din PEEK sunt destinate modelării după cum 
este necesar din punct de vedere anatomic și cimentării coroanei/punții protetice pe acestea. Bontul anti-rotație pentru 
coroană include o conexiune hexagon cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile rotaționale sunt fără hexagon 
și sunt destinate restaurărilor de punți.  
Bontul este fixat cu șurubul pe implant cu cuplul recomandat de închidere în funcție de platforma implantului. 

Bonturi fixate cu ciment  
Drepte P3/P3S; Angular P4/P4S   
Bonturile prefabricate drepte, înclinate sau cu formă anatomică din aliaj de titan sunt destinate modelării după cum este 
necesar din punct de vedere anatomic și cimentării coroanei/punții protetice pe aceștia. Bontul anti-rotație pentru coroană 
include o conexiune hexagon cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile rotaționale sunt fără hexagon și sunt 
destinate restaurărilor de punți.  

Produs

Bont de vindecare, Șurub de acoperire a implantului, Bont/corp de scanare

Șurub pentru bont definitiv sau provizoriu

P14C (capac conic P14)

Șurub cu manșon pentru bontul final drept fixat cu șurub

Șurub cu manșon pentru bontul final înclinat fixat cu șurub

Cuplu de închidere

Cuplu manual - până la 15 Ncm

Platforma standard și conică 30 Ncm

Platformă îngustă 25 Ncm

35 Ncm

Platforma standard și conică 25 Ncm

Platforma îngustă 20 Ncm

30 Ncm



Bontul este fixat cu șurubul pe implant cu cuplul recomandat de închidere în funcție de platforma implantului.  

Bonturi fixate cu șurub și manșoane 
Drepte P12/P16/P64; Înclinate P14/P64
Bonturi drepte sau înclinate prefabricate din aliaj de titan și nu sunt destinate a fi modelate. Bonturile drepte nu includ 
conexiune hexagonală cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile unghiulare includ. 
Manșoanele prefabricate din aliaj de titan pentru bontul fixat cu șurub sunt destinate a fi modelate după cum este necesar 
din punct de vedere anatomic și pentru cimentarea coroanei/punții protetice pe acestea.  
Manșoanele prefabricate din cobalt-crom turnat sau din plastic pentru bonturile fixate cu șurub  
sunt destinate creării de manșoane personalizate conform cerințelor anatomice și turnării coroanei/punții protetice pe 
acestea. 
Manșoanele Cobalt-Crom pot fi turnate numai cu metale Cobalt-Crom corespunzătoare, în timp ce manșoanele din 
plastic pot fi turnate cu metale nobile sau Cobalt-Crom.
Se recomandă să nu se depășească temperatura de turnare a bontului din Cobalt-Crom de 1300⁰C. Porțiunea metalică 
de conectare a manșoanelor la bonturile fixate cu șurub sau la implanturi (în cazul P12) trebuie protejată în cazul în care se 
utilizează sablarea cu nisip, pentru a degroșa suprafața porțiunii turnate. 
Curățați și sterilizați bonturile înainte de utilizarea finală în cadrul pacientului. 
Bontul este fixat cu șurubul pe implant cu cuplul recomandat de închidere în funcție de platforma implantului, în timp ce 
manșonul se fixează cu șurubul pentru manșon pe bontul fixat cu șurub în funcție de platforma fixată cu șurub. 

Bonturile de turnare (Bonturi compuse) 
P9
Bonturile de turnare prefabricate confecționate din aliaje de Cobalt-Crom sau de Aur cu baza pe manșoane din plastic și 
presate pe acestea sunt destinate creării de bonturi personalizate conform cerințelor anatomice și turnării coroanei/punții 
protetice pe acestea.  
Bontul pe bază de Cobalt-Crom poate fi turnat numai cu metale Cobalt-Crom, în timp ce bonturile pe bază de Aur pot fi 
turnate numai cu metale nobile.
Se recomandă să nu se depășească temperatura de turnare a bontului din Cobalt-Crom de 1300⁰C și temperatura de 
turnare a bontului din Aurde 1350⁰C. Porțiunea metalică de conectare a bontului la implant trebuie protejată în cazul în 
care se utilizează sablarea cu nisip, pentru a degroșa suprafața porțiunii turnate. 

Bontul anti-rotație pentru coroană include o conexiune hexagon cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile 
rotaționale sunt fără hexagon și sunt destinate restaurărilor de punți.  
Bontul este fixat cu șurubul pe implant cu cuplul recomandat de închidere în funcție de platforma implantului. 

Manșoane din plastic 
P2
Manșoanele din plastic pentru turnarea bonturilor, confecționate din plastic sunt destinate creării de bonturi personalizate 
conform cerințelor anatomice și turnării coroanei/punții protetice pe acestea.  
Manșoanele din plastic pot fi turnate cu metale nobile sau Cobalt-Crom. 
Curățați și sterilizați bontul înainte de utilizarea finală în cadrul pacientului. 
Bontul anti-rotație pentru coroană include o conexiune hexagon cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile 
rotaționale sunt fără hexagon și sunt destinate restaurărilor de punți.  
Bontul este fixat cu șurubul pe implant cu cuplul recomandat de închidere în funcție de platforma implantului.

Atașamente cu bilă/AB LOC 
Drepte P5/P25; Înclinate P5/20 P25/20
Atașamente drepte sau înclinate prefabricate din aliaj de titan, care încorporează o geometrie de atașare/fixare rapidă 
sunt destinate pentru acoperirea protezei, care se fixează într-un capac din nailon/într-o carcasă metalică și este reținută 
în proteză. Atașamentele înclinate anti-rotație includ conexiunea hexagonală cuplată la platforma implantului, în timp ce 
atașamentele drepte sunt fără.  
Atașamentul drept este fixat pe implant cu ajutorul caracteristicii hexagonale integrate, în timp ce atașamentul înclinat 
este fixat cu șuruburi pe implant. Cuplul de închidere recomandat este în funcție de platforma implantului.  Se recomandă 
înlocuirea capacelor de silicon la fiecare 12 luni sau în funcție de decizia medicului stomatolog.  

Baze din titan și manșoane adezive din titan 
P3; P14/P64   
Bonturile/manșoanele drepte prefabricate din aliaj de Titan sau din aliaj de Cobalt-Crom nu sunt destinate a fi modelate. 
Bontul anti-rotație pentru coroană include o conexiune hexagon cuplată la platforma implantului, în timp ce bonturile 
rotaționale sunt fără hexagon și sunt destinate restaurărilor de punți.  
Bontul/manșonul este fixat cu șurub la implant sau la bontul fixat cu șurub cu cuplul recomandat de închidere în funcție de 
platforma respectivă.

Trusele protetice D4 și PK  
D4-3.75,X; D4-3,X 
Trusele protetice D4 includ un bont dedicat pentru implanturi, trei transferuri din plastic PK-D2 (un transfer de unică 
folosință din plastic) și un analog de implant. 
PK-3.75,X; PK-3,X 
Trusele protetice D4 includ un bont dedicat pentru implanturi, trei transferuri din plastic PK-D2 (un transfer de unică 
folosință din plastic, cu fixare rapidă), un analog de implant și un capac special de vindecare pentru bonturile PK-P3. 



PK-D2 este fixat pe produsul relevant PK-P3, ceea ce-i permite utilizatorului să ia o amprentă. Produsul relevant/analogul 
este fixat pe transferurile din plastic PK-D2, care se află în amprenta și apoi este trimis la tehnicianul de laborator, 
permițând laboratorului să creeze un model turnat. 
Se recomandă sterilizarea părților metalice înainte de utilizare. 
Transferurile din plastic PK-D2 și PK-P2 nu trebuie sterilizate. 

BIBLIOTECI CADCAM
Bibliotecile CADCAM trebuie să fie utilizate cu software-uri CAD dentare dedicate, care vor permite transferul către 
tehnician al datelor colectate din gura/maxilarul pacientului (prin intermediul bibliotecilor software), pentru a realiza lucrările 
protetice.  
Produsele CADCAM ale companiei au biblioteci compatibile cu cele mai importante software-uri CAD. Aceste biblioteci au 
fost dezvoltate, testate și validate în funcție de cerințele fiecărui software în parte. 
Compania deține drepturile de a modifica și de a actualiza conținutul bibliotecilor în funcție de producătorii de software și 
de portofoliul de produse CADCAM ale companiei. 
Cele mai actualizate biblioteci pot fi descărcate de pe site-ul web al companiei (căutați Biblioteci CADCAM la www.ab-
dent.com). 
Vă rugăm să consultați fiecare furnizor de software, pentru a instala/încărca bibliotecile CADCAM. 
Vă rugăm să urmați instrucțiunile fiecărui software CADCAM, pentru a realiza crearea de restaurare protetică dentară 
necesară.

ELIMINARE
Piesele 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 produsele contaminate trebuie returnate la AB Dental Devices, 
vă rugăm să urmați politica de returnare a companiei. 

NOTĂ
Problemele care apar în legătură cu produsele trebuie raportate reprezentantului AB Dental Devices împreună cu produsul 
în cauză.  
În cazul în care apare un incident grav în legătură cu produsele, utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze la AB 
Dental Devices și la autoritatea competentă din Statul membru în care apare incidentul grav.

DMS 882RO
Rev. I  
Date 09 2021

AB Dental Devices Ltd.

19 Hayahalomim st., Ashdod, 7761117, Israel
Telefon: +(972)-8-8531388
Fax: +(972)-8-8522562
www.ab-dent.com

CEpartner 4U BV
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, The Netherlands
Tel +31.343.442.524

website: www.cepartner4u.com

2797

A nu se reutiliza   

Atenție 
Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte instrucțiunile de utilizare pentru 
informații importante de precauție

Marcajul CE de conformitate

Codul lotului 
Numărul lotului

Număr de catalog

Consultați instrucțiunile de utilizare: www.ab-dent.com/ifu

Data fabricației

Producător

Nesteril

Se eliberează pe bază de prescripție medicală

Dispozitiv medical

A se feri de lumina solară

Reprezentant autorizat în Uniunea EuropeanaEC   REP
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