
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ AB DENTAL DEVICES ПРОТЕЗНІ КОМПОНЕНТИ ТА ДОПОМІЖНІ ЧАСТИНИ

UA

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

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Система імплантатів та протезування зубів виготовлена з біосумісної сировини: Титановий сплав марки-23, що 
відповідає Міжнародному стандарту ASTM F-136 Стандартні специфікації сплаву титану-6 алюмінію-4-ванадію ELI для 
хірургічних застосувань у імплантатах.
Абатменти також доступні в біосумісній сировині PEEK, золотому сплаві або кобальтовому хромовому сплаві.
Зубні протези кріпляться до імплантатів або абатментів із гвинтовою фіксацією під час процедури відновлення.
Вироби для протезування доступні на стандартних, вузьких і конічних платформах, а також на платформах з 
гвинтовою фіксацією та в різних розмірах.
Зубні абатменти/кріплення/рукави/ортопедичні набори призначені тільки для одноразового використання.
Стоматологічні абатменти/кріплення, які мають шестигранне з'єднання з імплантатом та втулками, забезпечені 
гвинтом.
Формувачі ясен, прямі гвинтові фіксатори та прямі кріплення - без зачеплення (ротаційні) мають вбудований гвинт і 
тому окремий гвинт не йде в комплекті.
Щоб з будь -якої причини встановити або зняти абатмент, використовуйте ключі для протезів T1 або T2.

ПОКАЗАННЯ
Вироби AB Dental Devices призначена для використання в хірургічних та відновлювальних програмах для розміщення 
в кістці верхньої або нижньої щелепи для підтримки протезних пристроїв, таких як штучні зуби, з метою відновлення 
жувальної функції пацієнта.
Вироби AB Dental Devices також призначені для негайного встановлення, коли досягається належна первинна 
стабільність та при відповідному оклюзійному навантаженні.
Вироби AB Dental Devices CADCAM призначені для використання з перевіреними стоматологічними фрезерними 
станками для виготовлення протезного пристрою.

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

УВАГА
Федеральний закон (США) забороняє продаж цього пристрою крім як на замовлення ліцензованого лікаря або 
стоматолога.
За винятком абатменту для сканування/ «скан-боді», ці вироби є продуктами одноразового використання, які не 
підлягають повторній обробці.
Повторна обробка може спричинити втрату механічних, хімічних та/або біологічних якостей.
Повторне використання може спричинити перехресне забруднення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
Тимчасові абатменти PEEK не повинні бути старшими за 29 днів.
Використання нестерильних компонентів може призвести до інфікування тканин.
Імплантати невеликого діаметру та відповідні їм кутові абатменти не рекомендуються для встановлення у задній 
області рота.
Вузькі платформові кутові абатменти (P4, P14, P64) та кутові кріплення (P5-20) слід використовувати лише у випадках 
низького механічного навантаження. Розміщення в молярній області не рекомендується.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Слід проводити звичайні спостереження щодо протипоказань, пов'язаних із матеріалами імплантата, які 
використовуються в хірургії порожнини рота. 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.
• Недостатній об’єм кісток, складна операція трансплантації.
• Куріння, погана гігієна ротової порожнини, харчування, вживання наркотиків, вживання алкоголю.
• Захворювання, такі як діабет, неправильне харчування, гемофілія, аутоімунні розлади.
• Мимовільне скрипіння зубами під час сну, бруксизм.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ
До ризиків відносяться: Негайні анестезуючі хірургічні ризики, психіатричні ризики, медичні ризики тривалого 
утримання, довгострокові наслідки для здоров'я та інші ускладнення.
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.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Перед використанням вироби необхідно перевірити.
Вироби слід зберігати, не піддаючи впливу прямих сонячних променів.
Необхідно бути особливо обережним при переміщенні сканувального абатмента, щоб уникнути механічних 
пошкоджень.
Зношений абатмент/корпус для сканування слід викинути і не використовувати.
Неправильне зберігання може погіршити параметри виробу та призвести до його поломки.

ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СЕРИЛІЗАЦІЯ
ІНСТРУКЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ:
1. Розбирайте багатокомпонентні вироби, коли це можливо.
2. Очистіть за допомогою нейлонової щітки під проточною водою, особливо в глухому отворі або просвіті, і промийте 

підшкірною голкою.
3. Занурте виріб у м’який комерційно доступний миючий засіб, нейтральний до рН, для використання зі 

стоматологічним засобом відповідно до вказівок виробника.
4. Промивайте продукти під жорсткою струменем води мінімум 3 хвилини.
5. Для дезінфекції продукту занурте продукт у м’який, нейтральний до рН дезінфікуючий засіб для використання зі 

стоматологічним засобом згідно з інструкцією виробника та промийте підшкірною голкою.
6. Промивайте продукти під жорсткою струменем води мінімум 3 хвилини.
7. Висушіть продукти чистими серветками без ворсу або нагрійте до 134 °C /275° F.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ: 
Зубні абатменти та аксесуари поставляються нестерильними.
Перед використанням їх слід очистити, а потім стерилізувати в автоклаві:
Після чищення запечатайте пристрій в одному пакеті і стерилізуйте в паровому автоклаві протягом 15 хвилин при 
температурі 132 °C (270 °F), час висихання 15-30 хвилин.
Час охолодження при кімнатній температурі - 10 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ У МР-СЕРЕДОВИЩІ (Магнітний Резонанс)  
Зубні абатменти 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 протезу AB в МР-середовищі.
Сканування пацієнта, у якого є цей пристрій, може призвести до травмування пацієнта.
Слід видалити знімну реставраційну конструкцію перед скануванням.

ЗАГАЛЬНІ КРУТНІ МОМЕНТИ   
Настійно рекомендується закривати вироби каліброваним динамометричним ключем відповідно до таких моментів:

Формувачі ясен з титанового сплаву
P0
Формувачі ясен з титанового сплаву призначені для накручування на імплантат або абатмент з гвинтовою фіксацією, 
для підтримки/полегшення утворення отвору через м’які тканини до завершення відновлення.
Формувач ясен кріпиться до імплантату за допомогою вбудованої функції шестикутника.

Тимчасові абатменти/втулки    
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT   
Готові абатменти/втулки з титанового сплаву або PEEK призначені для анатомічного формування та цементації 
протезної коронки/містка на них.
Антиротаційний абатмент для коронки містить шестигранне з'єднання, зчеплене з платформою імплантату, тоді як 
ротаційні абатменти не мають шестигранника і призначені для реставрації мостів.
Абатмент кріпиться гвинтом до імплантату з рекомендованим крутним моментом закриття відповідно до платформи 
імплантату.

Цементовані абатменти 
Прямий P3/P3S; Кутовий P4/P4S 
Збірні прямі, кутові або анатомічні абатменти з титанового сплаву призначені для анатомічного формування та 
цементації протезної коронки/містка на них.
Антиротаційний абатмент для коронки містить шестигранне з'єднання, зчеплене з платформою імплантату, тоді як 

Виріб

Лікувальний абатмент, гвинт для кришки імплантату, абатмент/корпус для сканування

Гвинт для остаточного або тимчасового опору

P14C (P14 Конусова кришка)

Гвинт втулки з плоскою головкою для фінального прямого абатмента з гвинтовою фіксацією

Гвинт втулки з плоскою головкою для фінального кутового абатмента з гвинтовою фіксацією

Крутний момент закриття

Ручний крутний момент - до 15 Нсм

Стандартна і конічна платформа 30 Нсм

Вузька платформа 25 Нсм

35 Нсм

Стандартна і конічна платформа 25 Нсм

Вузька платформа 20 Нсм

30 Нсм



ротаційні абатменти не мають шестигранника і призначені для реставрації мостів.
Абатмент кріпиться гвинтом до імплантату з рекомендованим крутним моментом закриття відповідно до платформи 
імплантату.

Абатменти з гвинтовою фіксацією та втулки
Прямий P12/P16/P64; Кутовий P14/P64
Збірні прямі або кутові абатменти з титанового сплаву не призначені для формування.
Прямі абатменти не включають зачеплене шестигранне з'єднання з платформою імплантату, тоді як кутові абатменти 
включають.
Збірні втулки з титанового сплаву для абатментів із гвинтовою фіксацією призначені для анатомічного формування 
та цементації протезної коронки/містка на них.
Готові литі кобальтово-хромовані або пластмасові втулки для абатментів з гвинтовою фіксацією призначені для 
створення індивідуальних втулок за необхідності анатомічного пристосування та накидання на них протезної 
коронки/містка.
Втулки з кобальту-хрому можна лити тільки з відповідних металів кобальт і хром, тоді як пластмасові втулки можна 
виливати з благородних металів або кобальт-хромових металів.
Рекомендується не перевищувати температуру лиття абатменту з кобальту-хрому вище 1300 ⁰С.
Металева частина втулки, що з'єднується з абатментами з гвинтовою фіксацією або з імплантатами (у випадку Р12), 
повинна бути захищена у випадку, якщо поверхня відлитої частини обробляється піскоструминною обробкою.
Очистіть і стерилізуйте абатменти перед кінцевим використанням у пацієнта.
Абатмент кріпиться гвинтами до імплантату з рекомендованим моментом закриття відповідно до платформи 
імплантату, тоді як втулка кріпиться гвинтовим для втулки до абатменту з гвинтовою фіксацією відповідно до 
платформи з гвинтовою фіксацією.

Литі абатменти (складені абатменти)    
P9   
Збірні абатменти для лиття з основи зі сплавів кобальт-хром або золото та пресовані на пластикових втулках і 
призначені для створення індивідуальних абатментів анатомічно із накладенням на них протезної коронки / містка.
Абатмент на основі кобальту-хрому можна лити тільки із металами кобальт-хром, тоді як абатменти на основі золота 
можна лити тільки із благородними металами.
Рекомендується не перевищувати температуру лиття абатменту з кобальту-хрому вище 1300⁰ і температуру лиття 
абатменту із золота вище 1350⁰.
Металева частина з'єднань абатменту з імплантатом повинна бути захищена, якщо поверхня відлитої частини 
обробляється піскоструминною обробкою.
Антиротаційний абатмент для коронки містить шестигранне з'єднання, зчеплене з платформою імплантату, тоді як 
ротаційні абатменти не мають шестигранника і призначені для реставрації мостів.
Абатмент кріпиться гвинтом до імплантату з рекомендованим крутним моментом закриття відповідно до платформи 
імплантату.

Пластичні втулки 
P2 
Пластмасові втулки для абатментів з гвинтовою фіксацією призначені для створення індивідуальних втулок за 
необхідності анатомічного пристосування та накидання на них протезної коронки/містка.
Пластикові втулки можуть бути відлиті з благородних металів або кобальт-хромованих металів.
Очистіть і стерилізуйте абатмент перед кінцевим використанням у пацієнта.
Антиротаційний абатмент для коронки містить шестигранне з'єднання, зчеплене з платформою імплантату, тоді як 
ротаційні абатменти не мають шестигранника і призначені для реставрації мостів.
Абатмент кріпиться гвинтом до імплантату з рекомендованим крутним моментом закриття відповідно до платформи 
імплантату.

Кульове кріплення/ кріплення 
AB LOC Пряме P5/P25; кутове P5/20 P25/20
Збірні прямі або кутові кріплення з титанового сплаву, які мають геометрію кріплення/оснащення, призначені для 
повторного протезування,закріплюються в нейлоновій кришці/металевому корпусі і зберігається в протезі.
Антиротаційні кутові кріплення містять зачеплене шестигранне з'єднання з платформою імплантату, тоді як прямі 
кріплення не містять.
Пряме кріплення кріпиться до імплантату за допомогою вбудованого шестикутника, тоді як кутове кріплення 
кріпиться гвинтами до імплантату.
Рекомендований момент закриття відповідає платформі імплантатів.
Силіконові ковпачки рекомендується міняти кожні 12 місяців або відповідно до рішення стоматолога.

Титанові основи і клейові втулки з титану  
P3 ; P14/P64   
Збірні прямі абатменти/втулки з титанового сплаву або сплаву кобальт-хром не призначені для формування.
Антиротаційний абатмент для коронки містить шестигранне з'єднання, зчеплене з платформою імплантату, тоді як 
ротаційні абатменти не мають шестигранника і призначені для реставрації мостів.
Абатменти / втулки кріпляться гвинтом до імплантату або абатменту з гвинтовою фіксацією, з рекомендованим 
моментом закриття відповідно до потрібної платформи.



Ортопедичні набори D4 та PK  
D4-3,75, X; D4-3, X 
Ортопедичні набори D4 включають спеціальний абатмент для імплантатів, три пластикові трансфери PK-D2 
(одноразовий пластиковий трансфери) та аналог імплантату.
PK-3.75,X; PK-3,X
Ортопедичні набори D4 включають спеціальний абатмент для імплантатів, три пластикові трансфери PK-D2 
(одноразовий пластиковий трансфер, аналог імплантату та спеціальний формувач ясен у для абатментів PK-P3.

PK-D2 прикріплюється до відповідного виробу PK-P3 і дозволяє користувачеві знімати відбиток.
Відповідний виріб/аналог прикріплюється до пластикових трансферів PK-D2, які знаходяться у ложці, а потім 
надсилаються до технічної лабораторії, що дозволяє лабораторії створити зліпок з зубів. Перед використанням 
рекомендується стерилізувати металеві деталі.
Пластикові трансфери PK-D2 і PK-P2 не слід стерилізувати.

БІБЛІОТЕКИ CADCAM
Бібліотеки CADCAM мають використовуватися із спеціальним стоматологічним програмним забезпеченням САПР, 
яке дозволить передавати дані, зібрані з рота/щелепи пацієнта, технічному працівнику (через бібліотеки програмного 
забезпечення) для створення роботи з протезування.
Продукти компанії CADCAM мають підтримувані бібліотеки для провідних програмних продуктів CAD.
Ці бібліотеки були розроблені, перевірені та затверджені відповідно до вимог для кожного програмного 
забезпечення.
Компанія має право змінювати та оновлювати вміст бібліотек відповідно до виробників програмного забезпечення та 
портфоліо продуктів компанії CADCAM.
Найновіші бібліотеки можна завантажити з веб-сайту компанії (шукайте бібліотеки CADCAM на веб-сайті  www.ab-
dent.com ).
Для встановлення/завантаження бібліотек CADCAM зверніться окремо до кожного постачальника програмного 
забезпечення.
Дотримуйтесь інструкцій для кожного виду програмного забезпечення CADCAM, щоб створити необхідну 
конструкцію для відновлення протезування зубів.

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

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

Не стерильно

За рецептом

Медичний пристрій

Тримайте подалі від сонячних променів

Уповноважений представник у Європейському Співтоваристві
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