
AB DENTAL DEVICES PROTEZ ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLARI İÇİN KULLANIM TALİMATLARI

TR

SORUMLULUK REDDI: AB Dental Devices ürünleri yalnızca implantlar konusunda özel eğitim almış lisanslı diş hekimleri 
ve yetkili personel tarafından kullanıma yöneliktir.

GENEL
Diş İmplantları ve Diş Protezleri Sistemi şu biyouyumlu ham maddeden üretilmiştir: "Uluslararası Standart ASTM F-136 
Cerrahi İmplant Uygulamalarına Yönelik Biçimlenebilen Titanyum-6Alüminyum-4Vanadyum ELI Alaşımı için Standart 
Spesifikasyonlar"a uygun Kalite 23 Titanyum Alaşımı. Ayrıca Polieter Eter Keton (PEEK), Altın alaşımı veya Kobalt Krom 
alaşımı Biyouyumlu Ham Maddelerden üretilmiş abutmentler de mevcuttur.
Diş Protezi ürünleri, restorasyon prosedürü sırasında implantlara veya vidayla tutturulan abutmentlere takılır. 
Standart, dar ve konik platformlarda ve vidayla tutturulan platformda kullanıma yönelik protez ürünleri mevcuttur ve 
ürünlerin çok çeşitli boy seçenekleri sunulur.  
Abutmentler/Ataşmanlar/Yüzükler/Protez Kitleri Tek Kullanımlıktır. 
İmplant ve yüzüklere Altıgen bağlantı yoluyla bağlanan abutment/ataşman ürünleriyle birlikte bir vida da tedarik 
edilmektedir.  
Takılı olmayan (rotasyonel) iyileşme kapakları, düz vidayla tutturulan ve düz ataşmanlar entegre vida özelliğine sahiptir ve 
dolayısıyla bu ürünlerle birlikte ayrı bir vida tedarik edilmemektedir.  
Herhangi bir nedenle bir abutmenti takmanız veya çıkarmanız gerektiğinde protez vidalama aracı T1 veya T2'yi kullanın.

ENDİKASYONLAR
AB Dental Devices Diş İmplant Sistemi; hastaların çiğneme işlevini geri kazanmasını sağlamak amacıyla cerrahi 
uygulamalarda ve restorasyon uygulamalarında takma diş gibi protez cihazları desteklemek üzere üst veya alt çene 
kemiğine yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.
AB Dental Devices Diş İmplant Sistemi aynı zamanda iyi bir primer implant stabilitesine ulaşıldığında anında yükleme ve 
uygun oklüzal yükleme koşullarında kullanıma uygundur. 
AB Dental Devices CADCAM ürünleri, protez cihaz imalatı için valide edilmiş freze makineleriyle kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir. 

Hedef Hasta Kitlesi 
Ürünler 18 yaş üzeri kadınlar ve erkeklerde kullanıma yöneliktir.

DİKKAT
ABD federal yasaları bu cihazı yalnızca lisanslı bir hekim veya diş hekimi tarafından satılabilecek veya lisanslı bir hekimin 
veya diş hekiminin emriyle satılabilecek şekilde sınırlamaktadır. 
Tarama abutmentleri/gövdeleri hariç olmak üzere, bu ürünler tek kullanımlıktır ve yeniden işlenmemelidir. Ürünler üzerinde 
yeniden işleme yapılması ürünlerin mekanik, kimyasal ve/veya biyolojik özelliklerini kaybetmesine neden olabilir. Tekrar 
kullanım çapraz kontaminasyona neden olabilir. 

UYARILAR
PEEK Geçici Abutmentler 29 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. 
Steril olmayan bileşenlerin kullanılması doku enfeksiyonuna ve bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. 
Küçük çaplı implantların ve bunlara karşılık gelen açılı abutmentlerin, ağzın posterior bölgesinde kullanılmaması önerilir.  

Dar platform açılı abutmentler (P4, P14, P64) ve açılı ataşmanlar (P5-20) yalnızca düşük düzeyde mekanik yüke maruz 
kalacakları bölgelerde kullanılmalıdır. Molar bölgeye yerleştirilmeleri önerilmez.

KONTRENDIKASYONLAR 
Oral cerrahide kullanılan implant malzemeleriyle ilişkili kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir. Pratisyen hekim tarafından 
hastanın genel sağlık durumu ve oral cerrahiye uygunluğu değerlendirilmelidir.
•  Yetersiz kemik, komplike greft cerrahisi.
•  Yetersiz kemik, komplike greft cerrahisi.
•  Sigara kullanımı, kötü ağız hijyeni, kötü beslenme, uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı. 
•  Diyabet gibi hastalıklar, yetersiz beslenme, hemofili, otoimmün hastalıklar. 
•  Uykuda dişleri istemsizce sıkma, Bruksizm. 

YAN ETKİLER
Riskler: immediat anestezik ve cerrahi riskler, psikiyatrik riskler, uzun vadeli retansiyonla ilişkili tıbbi riskler, sağlık üzerindeki 
uzun süreli etkiler ve diğer komplikasyonlar. Komplikasyonlar: geç iyileşme, ödem, kanama, yaranın açılması, parestezi, 
hematom, alerjik reaksiyon, enflamasyon, sinüs perforasyonu, sinir hasarı, konuşma problemleri ve diş eti iltihabı.  
Uzun vadeli sorunlar: sinir hasarı, kemik kaybı, hiperplazi, lokal ya da sistemik bakteriyel enfeksiyon, endokardit, uzun süreli 
ağrı ve kemik, implant ya da diş kırıkları.  
Şu organ sistemleri etkilenebilir: 
Kardiyovasküler - koroner kalp hastalığı, aritmiler; Solunum yolu - kronik pulmoner hastalık; Böbrek - kronik böbrek 
yetmezliği; Endokrin - diyabet, tiroid hastalığı, pituiter ve adrenal bozukluklar; Hematolojik - anemi, lösemi, kan pıhtılaşması 
bozuklukları; Müsküloskeletal - artrit, osteoporoz; Nörolojik - inme, felç, mental retardasyon.



SAKLAMA VE KULLANIM 
Ürünler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir şekilde saklanmalıdır. 
Mekanik hasarları önlemek için tarama abutmentleri kullanılırken özellikle dikkatli olunmalıdır. Aşınmış tarama abutmentleri/
gövdeleri atılmalı, kullanılmamalıdır. Ürünlerin uygun şekilde saklanmaması ürün özelliklerinin ve ürünün bozulmasına neden 
olabilir. 

TEMIZLIK VE STERILIZASYON İŞLEMI 
TEMIZLIK VE DEZENFEKSİYON TALIMATLARI:
1. Uygun olduğunda çok parçalı ürünleri demonte edin.
2. Naylon fırça kullanarak akan su altında, özellikle kör delik veya lümende temizleyin ve hipodermik bir iğne ile yıkayın. 
3. Ürünü, üreticinin talimatlarına göre dental ürünle kullanım için piyasada bulunan hafif, pH açısından nötr bir deterjana 

daldırın.
4. Ürünleri en az 3 dakika boyunca sert bir su akışı altında durulayın.
5. Ürün dezenfeksiyonu için ürünü, üreticinin talimatına göre dental ürünle birlikte kullanılmak üzere piyasada bulunan pH 

nötr, hafif bir dezenfektana daldırın ve hipodermik bir iğne ile yıkayın.
6. Ürünleri en az 3 dakika boyunca sert bir su akışı altında durulayın.
7. Ürünleri temiz, tüy bırakmayan tek kullanımlık bir bezle kurulayın veya 134°C'yi (275°F) aşmayan bir sıcaklığa ısıtın. 

STERILIZASYON TALIMATLARI:
Abutmentler ve diş aksesuarları non-steril olarak sağlanır. Kullanım öncesinde temizlenmeleri ve otoklavla sterilize edilmeleri 
gerekir:
Temizlik işleminden sonra cihazı bir torbaya koyup torbanın ağzını kapatın ve 132⁰C (270⁰F) sıcaklıkta 15 dakika boyunca 
otoklavla sterilize edin ve 15-30 dakika kurumaya bırakın. Oda sıcaklığında soğuma süresi 10 dakikadır.

MR GÜVENLILIĞI ILE İLGILI BILGI (Manyetik Rezonans) 
AB Abutmentlerinin MR ortamındaki güvenliliği ve uyumluluğu değerlendirilmemiştir.  
MR ortamında ısınma, yer değiştirme ya da görüntü artefaktı açısından test edilmemiştir. AB Diş Protez Cihazının MR 
ortamında güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu cihazı olan bir hastanın taranması hastanın yaralanmasına neden 
olabilir. Tarama öncesinde çıkarılabilir restorasyon çıkarılmalıdır. 

GENEL SIKMA TORKLARI 
Ürünlerin aşağıdaki tork değerlerine göre kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla sıkılması önemle tavsiye edilir:

Titanyum İyileşme Kapakları 
P0 
Titanyum alaşımından yapılmış iyileşme kapakları, yumuşak dokudaki açıklığı restorasyon tamamlanana kadar korumak/
muhafaza etmek için implanta veya vidayla tutturulan abutmentlere takılmak üzere geliştirilmiştir.  
İyileşme kapağı, entegre altıgen vida özelliği yoluyla implanta sabitlenir.  

Geçici Abutmentler/Yüzükler 
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
Titanyum alaşımından veya polieter eter ketondan (PEEK) yapılmış kullanıma hazır abutmentler/yüzükler, protez kronun/
köprünün anatomik olarak gerekli şekilde biçimlendirilmesini ve simantasyonunu sağlar. Kron için antirotasyonlu abutment, 
implant platformuna bağlantı için bir altıgen bağlantı içerir; rotasyonel abutmentler ise altıgen bağlantı içermez ve köprü 
restorasyonlarında kullanıma yöneliktir.  
Abutment vidayla implanta sabitlenir ve vida, implant platformuna göre önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır. 

Siman Retansiyonlu Abutmentler  
Düz P3/P3S; Açılı P4/P4S 
Titanyum alaşımından yapılmış kullanıma hazır düz, açısal veya anatomik biçimli abutmentler, protez kronun/köprünün 
anatomik olarak gerekli şekilde biçimlendirilmesini ve simantasyonunu sağlar. Kron için antirotasyonlu abutment, 
implant platformuna bağlantı için bir altıgen bağlantı içerir; rotasyonel abutmentler ise altıgen bağlantı içermez ve köprü 
restorasyonlarında kullanıma yöneliktir.  
Abutment vidayla implanta sabitlenir ve vida, implant platformuna göre önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır.  

Vida Retansiyonlu Abutmentler ve Yüzükler 
Düz P12/P16/P64; Açılı P14/P64
Titanyum alaşımından yapılmış kullanıma hazır düz veya açılı abutmentler biçimlendirmeye uygun değildir. Düz abutmentler, 
implant platformuna bağlantı için dahili altıgen bağlantı özelliğine sahipken, açılı abutmentlerde bu özellik bulunmamaktadır. 

Ürün

İyileşme abutmenti, İmplant kapak vidası, Tarama abutmenti/gövdesi

Nihai veya geçici abutment için vida

P14C (P14 Kemik kapağı)

Nihai düz vidayla tutturulan abutment için yüzük vidası

Nihai açılı vidayla tutturulan abutment için yüzük vidası

Sıkma Torku

Elle sıkma – en fazla 15 Ncm

Standart ve Konik Platform 30 Ncm

Dar Platform 25 Ncm

35 Ncm

Standart ve Konik Platform 25 Ncm

Dar Platform 20 Ncm

30 Ncm



Vida retansiyonlu abutmentler için kullanıma hazır titanyum alaşımlı yüzükler, protez kronun/köprünün anatomik olarak 
gerekli şekilde biçimlendirilmesini ve simantasyonunu sağlar.  
Vida retansiyonlu abutmentler için kullanıma hazır kobalt-krom döküm veya plastik yüzükler  
anatomik olarak özelleştirilmiş yüzükler oluşturulmasını ve üzerlerine protez kron/köprü dökümü yapılmasını sağlar. 
Kobalt-krom yüzüklerde yalnızca uygun kobalt-krom metalleriyle döküm yapılabilirken, plastik yüzüklerde soy metallerle 
veya kobalt-krom metalleriyle döküm yapılabilir.
Kobalt-krom abutmentin döküm sıcaklığının 1300⁰C'yi geçmemesi önerilir. Yüzüklerin vida retansiyonlu abutmentler veya 
implantlar (P12 için) ile metal bağlantı kısmı, döküm kısmın yüzeyini pürüzlendirmek için kumlama yönteminin kullanılması 
halinde korunmalıdır. 
Abutmentleri hastada kullanmadan önce temizleyin ve sterilize edin. 
Abutment, implant platformuna göre önerilen sıkma torkuyla sıkılarak implanta vidalanır; yüzük ise vida retansiyonlu 
platforma göre vida retansiyonlu abutmente yüzük vidasıyla sabitlenir. 

Döküm Abutmentler (Kompozit Abutmentler) 
P9
Kobalt-krom veya altın alaşımlarından yapılmış kullanıma hazır döküm abutmentler, plastik yüzüklerin üzerine oturur 
ve anatomik olarak gerekli şekilde özelleştirilmiş abutmentler oluşturulmasını ve üzerlerine protez kron/köprü dökümü 
yapılmasını sağlar.  
Kobalt-krom tabanlı abutmentte yalnızca kobalt-krom metalleriyle döküm yapılabilirken, altın tabanlı abutmentlerde yalnızca 
soy metallerle döküm yapılabilir.
Kobalt-krom abutment için döküm sıcaklığının 1300⁰C'yi geçmemesi, altın abutment için döküm sıcaklığının ise 1350⁰C'yi 
geçmemesi önerilir. Abutmentlerin implantla olan bağlantısının metal kısmı, döküm kısmın yüzeyini pürüzlendirmek için 
kumlama yönteminin kullanılması halinde korunmalıdır. 

Kron için antirotasyonlu abutment, implant platformuna bağlantı için bir altıgen bağlantı içerir; rotasyonel abutmentler ise 
altıgen bağlantı içermez ve köprü restorasyonlarında kullanıma yöneliktir.  
Abutment vidayla implanta sabitlenir ve vida, implant platformuna göre önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır. 

Plastik Yüzükler 
P2
Plastikten yapılmış abutment dökümlü plastik yüzükler anatomik olarak gerekli şekilde özelleştirilmiş abutmentler 
oluşturulmasını ve üzerlerine protez kron/köprü dökümü yapılmasını sağlar.  
Plastik yüzüklerde soy metallerle veya kobalt-krom metalleriyle döküm yapılabilir. 
Abutmenti hastada kullanmadan önce temizleyin ve sterilize edin. 
Kron için antirotasyonlu abutment, implant platformuna bağlantı için bir altıgen bağlantı içerir; rotasyonel abutmentler ise 
altıgen bağlantı içermez ve köprü restorasyonlarında kullanıma yöneliktir.  
Abutment vidayla implanta sabitlenir ve vida, implant platformuna göre önerilen sıkma torku değerleriyle sıkılır.

Topuz Başlı/AB LOC Ataşmanlar 
Düz P5/P25; Açılı P5/20 P25/20
Ataşman/snap geometrisi içeren titanyum alaşımından yapılmış kullanıma hazır düz veya açılı ataşmanlar bir naylon 
kapağa/metal muhafazaya takılan ve damakta tutulan takma dişler için geliştirilmiştir. Anti-rotasyon özellikli açılı ataşmanlar 
implant platformuna dahili altıgen bağlantı özelliği içerirken, düz ataşmanlarda bu özellik bulunmamaktadır.  
Düz ataşman dahili altıgen bağlantı özelliği yoluyla implanta sabitlenirken, açılı ataşman implanta vidayla sabitlenir. Önerilen 
sıkma torku implant platformuna göre değişiklik gösterir.  Silikon kapakların 12 ayda bir veya diş hekiminin kararına göre 
değiştirilmesi önerilir.  

Titanyum Tabanlar ve Titanyum Yapışkan Yüzükler 
P3; P14/P64 
Titanyum alaşımından veya kobalt-krom alaşımından yapılmış kullanıma hazır düz abutmentler/yüzükler biçimlendirmeye 
uygun değildir. Kron için antirotasyonlu abutment, implant platformuna bağlantı için bir altıgen bağlantı içerir; rotasyonel 
abutmentler ise altıgen bağlantı içermez ve köprü restorasyonlarında kullanıma yöneliktir.  
Abutment/yüzük implanta veya vida retansiyonlu abutmente vidayla sabitlenir ve vida, ilgili platforma göre önerilen sıkma 
torku değerleriyle sıkılır.

Protez Kitleri D4 ve PK  
D4-3.75,X; D4-3,X 
D4 protez kitleri implantlar için özel abutment, üç adet plastik transfer PK-D2 (tek kullanımlık plastik snap transfer) ve 
implant analogu içerir. 
PK-3.75,X; PK-3,X 
D4 protez kitleri implantlar için özel abutment, üç adet plastik transfer PK-D2 (tek kullanımlık plastik snap transfer), implant 
analogu ve PK-P3 abutmentler için özel iyileştirme kapağı içerir. 

PK-D2, ilgili ürünün üzerine geçirilir. PK-P3, kullanıcının ölçü almasına olanak sağlar. İlgili ürün/analog, ölçü içindeki PK-
D2 plastik transferlere geçirilir ve ardından teknisyen laboratuvarına gönderilir. Laboratuvar da böylece döküm kalıbını 
oluşturabilir. 
Metal parçaların kullanım öncesinde sterilize edilmesi önerilir. 
Plastik transferler PK-D2 ve PK-P2 sterilize edilmemelidir. 



CADCAM KİTAPLIKLARI
CADCAM kitaplıkları, protezin oluşturulması için hastanın ağzından/çenesinden elde edilen verilerin teknisyene 
aktarılmasına (yazılım kitaplıkları yoluyla) olanak sağlayan özel diş CAD yazılımıyla kullanıma yöneliktir.  
Şirketin CADCAM ürünleri önde gelen CAD yazılımlarının kitaplıklarını desteklemektedir. Bu kitaplıklar her bir yazılımın 
gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmiş, test edilmiş ve valide edilmiştir. 
Şirket, kitaplık içeriğini yazılım üreticilerinin ve şirketin CADCAM ürünleri portföyüne göre değiştirme ve güncelleme hakkına 
sahiptir. 
En güncel kitaplıklar şirketin web sitesinden indirilebilir (www.ab-dent.com web sitesinde CADCAM kitaplıkları için arama 
yapın). 
CADCAM kitaplıklarını yüklemek/karşıya yüklemek için lütfen ilgili yazılım sağlayıcısına bakın. 
Diş protezi restorasyonunuzu oluşturmak için lütfen ilgili CADCAM yazılım talimatlarını izleyin.

BERTARAF
Kontamine olmuş veya artık kullanılamaz duruma gelmiş parçalar yerel makamların düzenlemelerine ve çevre 
düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edilmeli/atılmalıdır. Kontamine ürünlerin AB Dental Devices'a gönderilmesi gereken 
durumlarda, lütfen şirketin ürün iade politikasını izleyin. 

NOT
Ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar, AB Dental Devices temsilcisine bildirilmelidir.  
Ürünlerle ilişkili herhangi bir ciddi olay meydana gelmesi durumunda, kullanıcı ve/veya hasta söz konusu olayı AB Dental 
Devices'a ve ciddi olayın meydana geldiği Üye Devletin yetkili makamına bildirmelidir.
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Tekrar kullanmayın   

Dikkat 
Dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanım 
talimatlarına bakılması gerektiğini gösterir

CE uygunluk işareti

Seri kodu
Lot numarası

Katalog numarası

Kullanım talimatlarına bakın: www.ab-dent.com/ifu

Üretim tarihi

Üretici

Steril Değildir

Reçeteyle satılır

Tıbbi Cihaz

Güneş ışığından uzak tutun

Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilciEC   REP

REF

eIFU


