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Tyto “Základní informace o chirurgických postupech” pro Straumann® Dental System
poskytuje zubním lékařům a dalším specialistům nezbytné kroky týkající se 
chirurgického ošetření, plánování a postupů.

Manuál je rozdělen do následujících hlavních částí:
• Systém dentálních implantátů Straumann®
• Předoperační plánování
• Chirurgické postupy
• Dodatečné informace o instrumentech
• Příloha
• Seznam

Další informace o kónickém implantátu Straumann® Bone Level Tapered  naleznete v brožuře: 
Základní informace o chirurgických postupech – Straumann® Bone Level Tapered, 490.038.

Informace o systému navigovaných implantátů Straumann® a navigované chirurgii Straumann® 
lze nalézt v následující brožuře: Základní informace o navigované chirurgii Straumann®, 152.753.

Další informace vztahující se k postupům, průvodce péčí nebo obdobné vědecké publikace:

ITI Treatment Guides

Kniha 1.díl "ITI Treatment Guide - Implant Therapy in the Esthetic Zone: Single-Tooth
Replacements", Quintessenz Publishing, 2007
Kniha 2.díl "ITI Treatment Guide - Loading Protocols in Implant Dentistry: Partially
Dentate Patients", Quintessenz Publishing, 2008
Kniha 3. díl "ITI Treatment Guide - Implant Placement in Post-Extraction Sites",
Quintessenz Publishing, 2009
Kniha 4.díl "ITI Treatment Guide - Loading Protocols in Implant Dentistry: Edentulous
Patients", Quintessenz Publishing, 2010
Kniha 5.díl,"ITI Treatment Guide-Sinus Floor Elevation Procedures" Quintessenz
Publishing, 2011
Kniha 6.díl,"ITI Treatment Guide-Extended Edentulous Spaces in the Esthetic Zone"
Quintessenz Publishing, 2012
Kniha 7.díl,"ITI Treatment Guide-Ridge Augmentation Procedures in Implant Patients - A
Staged Approach"
Quintessenz Publishing, 2015
Kniha 8.díl,"ITI Treatment Guide-Biological and Hardware Complications in Implant
Dentistry" Quintessenz Publishing, 2016
Kniha 9.díl,"Implant Therapy in the Geriatric Patient" Quintessenz Publishing, 2016

O tomto průvodci

ITI consensus

Buser D./ Martin W./ Belser U.: Optimalizace estetiky pro náhrady nesené implantáty ve frontální 
oblasti v horní čelisti: anatomické a chirurgické ohledy. Int J Oral Maxillofac Implants, 2004; 19
Suppl: 43–61. Další informace o Straumann® Dental System lze nalézt na:
www.straumann.cz
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1.1 Přehled

Straumann® Dental Implant System nabízí šest řad implantátů s různým designem těla a 
krčkové části, dle úrovně spojení abutment implantát (Soft Tissue Level) na úrovni měkkých 
tkání, spojení abutment implantát (Bone Level) na úrovni kosti a dodatečná hybridní řešení. 
Všechny implantáty lze zavádět pomocí nástrojů chirurgické kazety Straumann® za použití velmi 
obdobných chirurgických postupů.

Dentální implantáty Straumann jsou dostupné ve třech nitrokostních průměrech:
∅ 3.3 mm, ∅ 4.1 mm a ∅ 4.8 mm. Jednotné barevné kódování zjednodušuje identifikaci
nástrojů a implantátů.

Barevné označení

žlutá Nitrokostní implantát o průměru 3.3 mm

červená Nitrokostní implantát o průměru 4.1 mm

zelená Nitrokostní implantát o průměru 4.8 mm

1. Straumann® Dental Implant System

*Detailní informace o chirurgických postupech pro BLT implantáty naleznete v brožuře Základní
informace o chirurgických postupech pro Straumann® Bone Level Tapered, 490.038.
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Straumann® 
Bone Level 

 Tapered 
Implant (BLT)*

Straumann® Dental Implant System
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1.2 Implantátové řady

1.2.1 Straumann® Standard implantát ‒ Klasický implantát na úrovni měkkých tkání
Straumann® Standard implantáty mají leštěnou krčkovou část o výšce 2,8 mm a jsou zvláště vhodné pro
klasické jednofázové postupy, kdy je implantát zaveden do kosti a není překrytý měkkou tkání během
fáze hojení. Standardní implantát používá spojení Straumann® synOcta® společně s jeho odpovídajícími
protetickými komponenty, Straumann® synOcta® portfolio a Straumann® Solid Abutment. Stoupání
závitu na standardních implantátech měří 1 mm pro implantáty ∅ 3.3 mm a 1,25 mm pro všechny ostatní
průměry.

1.2.2  Straumann® Standard Plus implantát ‒ implantát pro flexibilní umístění
Straumann® Standard Plus implantáty mají nižší leštěnou krčkovou část o výšce 1,8 mm, která dovoluje
koronoapikální umístění implantátu v kombinaci s trans- nebo subgingiválním hojením. To nabízí chirurgovi 
další možnosti, které jsou zvláště užitečné ve frontálním úseku v horní čelisti, kde jsou estetické požadavky 
vysoké. Podobně jako standardní implantáty Straumann®, používá tento typ implantátu spojení
Straumann® synOcta® společně s jeho odpovídajícími protetickými komponenty, Straumann® synOcta®
portfolio a Straumann® Solid Abutment. Stoupání závitu na implantátech Standard Plus měří 1 mm pro
implantáty ∅ 3.3 a 1,25 mm pro všechny ostatní průměry.

1.2.2.1  Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® implantát - Vyznačuje se úzkým krčkem
Straumann®  Narrow Neck CrossFit® (NNC) implantát má průměr 3.3 mm s úzkou protetickou platformou.
Jeho vnitřní propojení poskytuje rozšířené protetické možnosti a řešení pro péči v horní a dolní čelisti, kdykoli je
prostor omezený NNC je Standard Plus (SP) implantát Tissue Level s leštěným krčkem o výšce 1.8 mm. Zavedením 
materiálu Roxolid® bylo současně možné zahrnout vnitřní spojení CrossFit® do implantátu s malým průměrem 
a zajistit jeho pevnost a tím jistotu pro lékaře. Design těla implantátu a závitu je stejný jako u Straumann® 3.3 
mm NC implantátu do Bone Level. NNC je dostupný pouze v materiálu Roxolid® s aktivním povrchem SLActive®. 
Implantáty s úzkým krčkem CrossFit® používají protetické komponenty Narrow Neck CrossFit (NNC).

1.2.2.2  Straumann® Standard Plus krátký implantát
Straumann® Standard Plus krátký implantát je nejkratší implantát Straumann®. Implantát se vyznačuje
designem Standard Plus s Bone Level závitem a vnitřním spojením synOcta®, protetické komponenty jsou ze 
stávajícího portfolia řady Tissue Level. Dodává se pouze v materiálu Roxolid® s povrchovou úpravou SLActive®. 
Straumann® Standard Plus krátký implantát je určen pro méně invazivní ošetření bez potřeby augmentace 
pouze v dolní čelisti.
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1.2.3  Straumann® Tapered Effect implantát – Pro imediátní implantace
Straumann® Tapered Effect implantáty mají zvláštní anatomický design, který kombinuje cylindrický tvar v
jeho apikální oblasti a kónický tvar v koronální oblasti, čímž činí tento implantát zvláště vhodným pro okamžitou
nebo brzkou implantaci následující po extrakci nebo ztrátě zubu. Pomocí leštěné krčkové části o výšce 1.8 mm 
se může hojení odehrávat trans- nebo subgingiválně. Implantáty s kónickým tvarem mají protetické spojení 
Straumann® synOcta®. Mohou tak být použity protetické komponenty z portofolia Straumann® synOcta® 
a Straumann® Solid Abutmenty. Stoupání závitu o hodnotě 0,8 mm poskytuje výbornou primární stabilitu.

1.2.4  Straumann® Bone Level implantát – Straumann znalosti aplikovány na Bone Level implantáty
Straumann® Bone Level implantáty jsou určené pro zavedení na úrovneň kosti v kombinaci s trans- nebo
subgingiválním hojením. Drsný povrch je po celém těle implantátu až ke schůdku, kde spojení implantát- 
abutment je posunuté směrem dovnitř. Implantát Bone Level využívá kónicko-cylindrické spojení CrossFit®, 
společně s odpovídajícími protetickými komponenty CrossFit® z produktového portfolia Bone Level. Stoupání  
závitu o hodnotě 0,8 mm, který se prohlubuje směrem k apikální části imaplantátu poskytuje vynikající primární 
stabilitu. Vyznačuje se zaběhnutým a klinicky ověřeným Straumann® Bone Control DesignTM.

1.2.5 Straumann® Bone Level Tapered implantát
Straumann® Bone Level Tapered implantát určený pro zavedení na úroveň kosti, se vyznačuje klinicky ověřeným 
Straumann® Bone Control Design™ a spojením CrossFit® společně s odpovídajícími protetickými komponenty 
CrossFit® z produktového portfolia Bone Level. Apikálně zkosený a samořezný design, což činí tento implntát 
zvláště vhodným pro anatomicky a klinicky náročné situace v měkké kosti nebo pro implantace do čerstvých 
extrakčních ran, kde je klíčovým požadavkem primární stabilita.
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1.3 Spojení Implantát-abutment

1.3.1 Straumann® synOcta® Morse taper spojení
Straumann® synOcta® koncept byl zaveden celosvětově v roce 1999, za použití
dobře známého designového principu Morsova kužele vyvinutého v roce 1986.
Frikční síly u vnitřního spojení Straumann® synOcta®, s úhlem 8° a antirotací v
podobě osmihranu pro umístění protetických částí, vykazuje lepší výsledky než
tradiční externí spojení. Uvolnění abutmentu, dokonce i u šroubovaných náhrad,
bylo prakticky eliminováno.

Straumann® synOcta® spojení je dostupné pro implantáty Straumann®
Standard, Standard Plus a protetické platformy s krčkem - Regular Neck (RN) a
širokým krčkem – Wide Neck (WN).

1.3.2 Straumann® Narrow Neck CrossFit® spojení
Implantát s úzkým krčkem CrossFit® (NNC) je implantát o průměru 3.3 mm s úzkou
protetickou platformou. Implantát NNC je implantát Standard Plus (SP) Soft Tissue 
Level s leštěným krčkem o výšce 1.8 mm. Tělo implantátu a design závitu jsou 
stejné jako implantát Straumann® 3.3 mm Bone Level NC.

Soft Tissue Level – Standard Plus (SP)
s CrossFit® spojením na úrovni 
měkkých tkání 

Bone Level
Design těla a závitu je stejný
jako u implantátu Straumann®
Bone Level NC

Soft Tissue Level – Standard Plus (SP)
synOcta® spojení na úrovni měkkých 
tkání

Bone Level
Design těla a závitu pro optimální
distribucí sil díky  stoupání závitu 
1,25mm



7

1.3.3  Straumann® Bone Level CrossFit® spojení
Spojení CrossFit® implantátů Straumann® Bone Level uplatňuje
know-how a výhody Straumann® synOcta® Morse Taper
spojením přeneseným na úroveň kosti. Obdobně jako spojení
Straumann® synOcta® , mechanický frikční spoj CrossFit® s úhlem 
15° a sečtyřmi vnitřními drážkami a má vynikající dlouhotrvající 
stabilitu za všech podmínek zatížení a prakticky eliminuje uvolnění 
šroubu. Spojení CrossFit® je dostupné pouze pro implantáty 
Straumann® Bone Level.

Implantáty Straumann® Bone Level ∅ 4.1 mm a ∅ 4.8 mm mají
stejné spojení, regulární CrossFit® spojení (RC) a sdílí stejné
sekundární komponenty. Implantáty Straumann® Bone Level ∅ 3.3
mm se vyznačují úzkým CrossFit® spojením (NC). Odpovídající
sekundární komponenty jsou kódovány barevně:
 • žlutá = NC spojení
 • fialová = RC spojení

Typy spojení

NNC: Narrow Neck CrossFit® ∅ 3.5 mm ∅ 3.5 mm

RN: Regular Neck ∅ 4.8 mm ∅ 4.8 mm

WN: Wide Neck ∅ 6.5 mm ∅ 6.5 mm

NC: Narrow CrossFit® ∅ 3.3 mm ∅ 3.3 mm

RC: Regular CrossFit® ∅ 4.1 and 
∅ 4.8 mm

∅ 4.1 mm ∅ 4.8 mm

∅ 3.3 mm ∅ 4.1 mm ∅ 4.8 mm



8

1.3.4 Všechny naše platformy, jsou vybaveny stejným přenosovým dílem
             Loxim™

Předmontovaný přenosový díl Loxim™ pro snažší používání
 ѹ Zabezpečuje transport implantátu do kosti
 ѹ Funguje se stávajícími adaptéry

Samodržný zaklapávací mechanismus
 ѹ Přenosový díl lze opakovaně vložit do implantátu

Redukované průměry a krátké délky
 ѹ Snadnější přístup do úzkých mezizubních prostor v postranní oblasti
 ѹ Otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček
 ѹ  Integrovaná extrakční funkce v případě vyjmutí implantátu 

     (pouze během zavádění implantátu)

Vyrovnávací pin
 ѹ Lze vložit do implantátu opakovaně.
 ѹ Utěsnění v mnoha implantačních situacích.

Ochrana před stržením implantátu
 ѹ Předdefinovaný bod zlomu chrání spojení implantátu před vyšším než 

doporučeným momentem při zavádění.
 ѹ Navrženo pro usnadnění změny polohy implantátu.
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Další informací o indikacích a kontraindikacích vztahujících se ke každému implantátu naleznete 
v příslušném návodu k použití. Návody k použití lze nalézt také na www.straumann.cz.

2.1 Seznam zkratek

Seznam zkratek

SCS = Screw Carrying System - vnitřní konfigurace šroubků

HDD = Horizontal Defect Dimension – horizontální rozměr defektu

NNC = Narrow Neck CrossFit® spojení (3.5 mm) – spojení CrossFit úzký krček

RN = Regular Neck (4.8 mm) – Standardní krček

WN = Wide Neck (6.5 mm) – široký krček

NC = Narrow CrossFit® spojení – spojení CrossFit úzké (pro implantáty Bone Level)

RC = Regular CrossFit® spojení - spojení CrossFit standarndní (pro implantáty Bone Level)

S = Standard- 2,8 mm výška leštěné části krčku

SP = Standard Plus- 1,8 mm výška leštěné části krčku

TE = Tapered Effect – kónický implantát

BL
BLT

=
=

Bone Level –  implantát zavedený na úroveň kosti
Bone Level Tapered- kónický implantát zavedený na úroveň kosti

SPS = Standard Plus Short- Standard Plus krátký implantát

2. Indikace a kontraindikace
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2.2 Specifické indikace pro implantáty

2.2.1 Implantáty Straumann
Straumann nabízí kompletní portfolio implantátů z materiálu Roxolid®, slitiny 
složené z titanu a zirkonu, která nabízí vyšší pevnost. Obě řady implantátů, 
Roxolid® a titan, jsou dostupné s povrchy SLA® a SLActive® .

Specifické indikace pro implantáty Straumann® Roxolid®

Typ implantátu Charakteristické znaky Minimální
šířka
alveolu*

Minimální
šířka
mezery**

Dostupné
délky

SP ∅ 3.3 mm NNC 
SLActive®/SLA®***

 ▪ Implantát s malým průměrem pro úzké intradentální prostory a 
alveoly

5.5 mm 5.5 mm 8 – 14 mm

S ∅ 3.3 mm RN 
 SLActive®/SLA®

 ▪ Ideální v případech s omezenou šířkou alveolárního hřebene 5.5 mm 7 mm 8 – 16 mm

SP ∅ 3.3 mm RN 
SLActive®/SLA®

 ▪ Alternativa, je-li omezená šířka hřebene alespoň 5,3 mm 5,5 mm 7 mm 8 – 14 mm

TE ∅ 3.3 mm RN 
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální nitrokostní indikace v maxile a mandibule, pro funkční a 
estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů

 ▪ Alternativa u zubních mezer, kde jsou kořeny přilehlých zubů 
blízko sebe, kde jsou implantáty s větším nitrokostním průměrem 
kontraindikovány

7 mm 7 mm 8 – 14 mm

BL ∅ 3.3 mm NC 
SLActive®/SLA®

 ▪ Implantát s malým průměrem pro úzké intradentální prostory a 
výběžky

5.5 mm 5.5 mm 8 – 14 mm

* Minimální šířka alveoluu: Minimální orofaciální šířka alveolu, zaokrouhlená na 0.5 mm
** Minimální šířka mezery: Minimální meziodistální šířka mezery pro náhradu jednoho zubu, mezi přiléhajícími zuby, zaokrouhlená na 0,5 mm. 
***Dostupné pouze v Roxolid®
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Specifické indikace pro implantáty Straumann® Roxolid®

Typ implantátu Charakteristické znaky Minimální
šířka
*

Minimální
šířka
mezery**

Dostupné
délky

S ∅ 4.1 mm RN
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální nitrokostní indikace v maxile a mandibule, pro funkční a 
estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů

6 mm 7 mm 6 – 16 mm

SP ∅ 4.1 mm RN
SLActive®/SLA®

6 – 14 mm

SP ∅ 4.1 mm RN
SLActive®***

 ▪ Situace v mandibule se silně atrofovanou alveolární kostí (vždy 
zdlahovat, nesmí stát jako samostatný implantát)

6 mm 7 mm 4 mm

TE ∅ 4.1 mm RN
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální nitrokostní indikace v maxile a mandibule, pro funkční a 
estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů

7 mm 7 mm 8 – 14 mm

BL ∅ 4.1 mm RC
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální nitrokostní indikace v maxile a mandibule, pro funkční a 
estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů

6 mm 6 mm 8 – 14 mm

* Minimální šířka čelistního výběžku: Minimální orofaciální šířka výběžku, zaokrouhlená na 0.5 mm
** Minimální šířka mezery: Minimální meziodistální šířka mezery pro náhradu jednoho zubu, mezi přiléhajícími zuby, zaokrouhlená na 0,5 mm. 
*** Dostupné pouze v Roxolid®
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Specifické indikace pro implantáty Straumann® Roxolid®

Typ implantátu Charakteristické znaky Minimální 
šířka
alveolu*

Minimální
šířka
mezery**

Dostupné
délky

S ∅ 4.8 mm RN
SLActive®/SLA®

▪ Pro orální nitrokostní indikace v
   maxile a mandibule, pro funkční a estetickou
   rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů
▪ Implantáty S/SP ∅ 4.8 mm jsou zvláště vhodné pro širší
   interdentální prostory a výběžky

7 mm 7 mm 6 – 14 mm

SP ∅ 4.8 mm RN
SLActive®/SLA®

SP ∅ 4.8 mm RN 
SLActive® ***

 ▪ Situace v mandibule se silně atrofovanou alveolární kostí (vždy 
zdlahovat, nesmí stát jako samostatný implantát)

7 mm 7 mm 4 mm

S ∅ 4.8 mm WN 
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální nitrokostní indikace v maxile a mandibule, pro funkční a 
estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých pacientů

 ▪ Implantáty S/SP ∅ 4.8 mm jsou zvláště vhodné pro širší 
interdentální prostory a výběžky

 ▪ S/SP Implantáty s WN platformou jsou navrženy pro rekonstrukci 
zubu s větším průměrem krčku

7 mm 8.5 mm 6 – 12 mm

SP ∅ 4.8 mm WN 
SLActive®/SLA®

SP ∅ 4.8 mm WN 
SLActive®/SLA® ***

 ▪ Situace v mandibule se silně atrofovanou alveolární kostí (vždy 
zdlahovat, nesmí stát jako samostatný implantát)

7 mm 8.5 mm 4 mm

TE ∅ 4.8 mm WN 
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální endosteální indikace v maxile a mandibule, pro funkční 
a estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých 
pacientů

 ▪ Implantáty TE ∅ 4.8 mm jsou zvláště vhodné pro širší 
interdentální prostory a výběžky

8.5 mm 8.5 mm 10 – 14 mm

BL ∅ 4.8 mm RC 
SLActive®/SLA®

 ▪ Pro orální endosteální indikace v maxile a mandibule, pro funkční 
a estetickou rehabilitaci bezzubých a částečně bezzubých 
pacientů

 ▪ Implantáty BL ∅ 4.8 mm jsou zvláště vhodné pro širší 
interdentální prostory a výběžky

7 mm 7 mm 8–14 mm

 ▪ bezzubých a částečně bezzubých pacientů

 ▪ ▪ Implantáty TE ∅ 4.8 mm jsou zvláště vhodné pro širší

 ▪ interdentální prostory a výběžky

* Minimální šířka čelistního výběžku: Minimální orofaciální šířka výběžku, zaokrouhlená na 0.5 mm
** Minimální šířka mezery: Minimální meziodistální šířka mezery pro náhradu jednoho zubu, mezi přiléhajícími zuby, zaokrouhlená na 0,5 mm. 
*** Dostupné pouze v Roxolid®



13

3.1 Umístění implantátu

Implantát je ústředním bodem zubní náhrady. Tvoří základ pro plánování chirurgického
postupu. Pro dosažení požadovaného estetického výsledku je naprosto nezbytná otevřená
komunikace mezi pacientem, stomatologem, chirurgem a zubním technikem.

Doporučujeme následující kroky pro stanovení topografické situace, axiální orientace a pro 
výběr implantátů:
 ѹ Zhotovte wax-up na předem připravené studii nebo použijte software pro plánování 

implantátu jako např. coDiagnostiX®.
 ѹ Definujte typ suprastruktury.

Wax-up může být později použit jako základ pro RTG snímek nebo vrtací šablonu na
zakázku anebo pro dočasné náhrady.

Poznámka: Abutmenty by vždy měly být zatíženy axiálně. V ideálním případě je podélná osa 
implantátu v linii s vrcholkem protilehlého zubu. Mohlo by nastat nefyziologické zatížení, z 
důvodu extrémní deformace vrcholku.

Průměr implantátu, typ implantátu, pozice a počet implantátů by měly být vybírány
individuálně s ohledem na anatomii a prostorovou situaci (např. špatně postavené zuby nebo
skloněné dovnitř). Měření uváděná zde by měla být chápána jako minimální. Teprve
po dodržení minimálních vzdáleností je možné navrhnout náhradu tak, aby bylo možné
provádět nutnou ústní hygienu.

Konečná reakce tvrdé a měkké tkáně je ovlivněna vzájemným postavením implantátu a
navržené náhrady. A proto by základem měla být pozice spojení implantát-abutment.
Pozice implantátu může být zadána třemi rozměry:
 ѹ Mesiodistální
 ѹ Orofaciální
 ѹ Koronoapikální

3. Předoperační plánování



14

3.1.1 Mesiodistální pozice implantátu
Dostatečný mesiodistální rozměr kosti je důležitým faktorem pro výběr typu implantátu a průměru, právě tak jako
interimplantátové vzdálenosti tam, kde se jedná o umístění více implantátů. Referenční bod na implantátu pro měření
mesiodistálních vzdáleností je vždy schůdek, který je nejširší částí implantátu. Všimněte si, že všechny
vzdálenosti v této kapitole jsou zaokrouhleny na 0.5 mm. Měla by být aplikovaná následující základní pravidla:

Pravidlo 1
Vzdálenost k přilehlému zubu na úrovni kosti. 
Je vyžadována minimální vzdálenost 1.5 mm od krčku implantátu k přilehlému zubu na úrovni kosti (meziální a distální) .

Pravidlo 2 
Vzdálenost k přilehlému implantátu na úrovni kosti
Je vyžadována minimální vzdálenost 3 mm mezi krčky dvou přilehlých implantátů (mesiodistální) .

S/SP Implantáty vč. NNC, SPS

≥ 1.5 mm

S/SP Implantáty vč. NNC, SPS

≥ 3 mm

TE Implantáty

≥ 1.5 mm

TE Implantáty

≥ 3 mm

BL Implantáty

≥ 1.5 mm

BL Implantáty

≥ 3 mm
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3.1.1.1 Příklady pro jednotlivé mezery
Pro náhrady jenoho zubu se implantát umísťuje doprostřed mezery. Následující příklady
ukazují, jak se aplikuje pravidlo č. 1.

Implantáty Straumann® Standard, Standard Plus, a Tapered Effect
Pro implantáty Straumann® Soft Tissue Level se musí zvažovat velikost mezery pro výběr
průměru krčku (NNC, RN, WN). Abychom využili šířku mezery ve spojení s pravidlem č. 1, lze
použít následující aproximaci.

Vzdálenost mezi sousedními zuby na úrovni kosti je
přibližně o 1 mm (2 × 0.5 mm) větší než šířka
mezery. Tudíž, při aplikaci pravidla č. 1, musí být
šířka mezery o 2 mm širší než krček implantátu.

Vzdálenost mezi souvisejícími zuby v úrovni kosti

Šířka mezery 0.5 mm0.5 mm



16

S/SP/TE Implantáty

b

≥ 1.5 mm ≥ 1.5 mm

a

D

BL Implants

b

≥ 1.5 mm ≥ 1.5 mm

a

D

Průměr krčku
 
D (mm)

Šířka mezery

amin (mm)

Vzdálenost sousedních zubů 
na úrovni kosti
bmin (mm)

∅ 3.5 (NNC) 5.5 6.5

∅ 4.8 (RN) 7 8

∅ 6.5 (WN) 8.5 9.5

Pravidlo D + 2 mm D + 3 mm*

Průměr krčku
 
D (mm)

Šířka mezery

amin (mm)

Vzdálenost sousedních zubů 
na úrovni kosti
bmin (mm)

BL ∅ 3.3 5.5 6.5

BL ∅ 4.1 6 7

BL ∅ 4.8 7 8

Pravidlo D + 2 mm D + 3 mm*

* Pravidlo 1 aplikováno na obou stranách implantátu
Diagnostické T (viz str. 21), aplikované do úst pacienta nebo na model, může být použito pro získání
vstupního měření šíře mezery pro výběr průměru krčku implantátu a protetické rekonstrukce.

* Pravidlo 1 aplikováno na obou stranách implantátu

Straumann® Bone Level implantáty
Pro implantáty Straumann® Bone Level určuje průměr implantátu vzdálenost mezi dvěma sousedícími zuby.
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S/SP/TE Implantáty

≥ 3 mm

b

L

c

D2D1

a

≥ 1.5 mm ≥ 1.5 mm

BL Implantáty

b

L

c

D2D1

a

≥ 1.5 mm ≥ 1.5 mm≥ 3 mm

Průměr krčku 
D1 (mm)

Průměr krčku
D2 (mm)

amin (mm) bmin (mm) cmin (mm) Lmin (mm)

∅ 3.5 (NNC) ∅ 3.5 (NNC) 3 6.5 3 12.5

∅ 3.5 (NNC) ∅ 4.8 (RN) 3 7 4 14

∅ 3.5 (NNC) ∅ 6.5 (WN) 3 8 5 16

∅ 4.8 (RN) ∅ 4.8 (RN) 4 8 4 16

∅ 4.8 (RN) ∅ 6.5 (WN) 4 8.5 5 17.5

∅ 6.5 (WN) ∅ 6.5 (WN) 5 9.5 5 19.5

Průměr krčku 
D1 (mm)

Průměr krčku
D2 (mm)

amin (mm) bmin (mm) cmin (mm) Lmin (mm)

BL ∅ 3.3 BL ∅ 3.3 3 6.5 3 12.5

BL ∅ 3.3 BL ∅ 4.1 3 7 3.5 13.5

BL ∅ 3.3 BL ∅ 4.8 3 7 4 14

BL ∅ 4.1 BL ∅ 4.1 3.5 7 3.5 14

BL ∅ 4.1 BL ∅ 4.8 3.5 7.5 4 15

BL ∅ 4.8 BL ∅ 4.8 4 7.5 4 15.5

3.1.1.2 Příklady vícečetných mezer
Následující příklady ukazují, jak se uplatňují pravidla 1 a 2 u vícečetných mezer. Měření se
provádí na úrovni kosti od sousedícího zubu ke středu implantátu a mezi středy implantátů.
Je důležitá minimální vzdálenost 3 mm mezi dvěma sousedícími krčky implantátů
(Pravidlo 2) pro usnadnění adaptace laloku. Vyhnete se tak blízkosti sekundárních
komponent a poskytnete tak adekvátní prostor pro údržbu a domácí péči.

Implantáty Straumann® Standard, Standard Plus, a Tapered Effect

Straumann® Bone Level Implantáty
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≥ 1 mm ≥ 1 mm

3.1.2 Orofaciální pozice implantátu
Faciální a palatinální kostní lamela musí být nejméně 1 mm silná, aby byly zajištěny stabilní
podmínky pro tvrdé a měkké tkáňě. Minimální hodnoty orofaciálního rozměru kosti pro
jednotlivé typy implantátů jsou uvedeny v indikační tabulce na straně 10. V rámci těchto omezení 
by měla být zvolena taková pozice a orofaciální osa implantátu určeného pro náhradu, která
umožní zhotovení podmíněně snímatelné náhrady.

Varování: Pro orofaciální kostní stěnu silnou méně než 1 mm nebo pro případ, kde kostní lamela
chybí na jedné nebo více stranách, je indikována augmentace. Tato technika by měla být 
prováděna pouze odborníky, kteří mají odpovídající zkušenost s řízenou kostní regenerací.

Šířka kostní lamely musí
být nejméně 1 mm.

Zvolte orofaciální pozici a osu implantátu tak, aby byl
kanál šroubu náhrady umístěn za incizní hranou.
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Straumann® Standard implantáty
Implantáty Straumann® Standard s leštěnou krčkovou částí o výšce 2,8 mm se zavádějí do kosti 
až po okraj povrchu SLA®/SLActive®.

Straumann® Standard Plus a Tapered Effect implantáty
Implantáty Straumann® Standard s leštěnou krčkovou částí o výšce 1,8 mm se zavádějí do kosti 
až po okraj povrchu SLA®/SLActive®. Volitelně mohou být umístěny lehce hlouběji, pokud je to
nutné.

Ideálně, by v estetické oblasti měl být krček implantátu umístěn přibližně 1 mm apikálně od
cemento sklovinné hranice (CEJ) kontralaterálního zubu nebo 2 mm subgingiválně k
odpovídajícímu gingiválnímu okraji (viz také reference na str. 20).

Varování: Pokud jsou implantáty Straumann® Standard Plus nebo Tapered Effect zaváděny
hlouběji, než je okraj povrchu Straumann® SLA®/SLActive®, musí být odpovídajícím způsobem 
zvětšena hloubka preparace (viz také str. 33).

 S  SP  NNC  TE  SPS  BL  BLT

Straumann®
Standard

Implant (S)

Straumann®
Standard Plus
Implant (SP)

Straumann® 
Standard Plus 
Narrow Neck 

CrossFit® 
 Implant (NNC)

Straumann®
Tapered Effect

Implant (TE)

Straumann® 
Standard Plus 
Short Implant 

(SPS)

Straumann®
Bone Level

Implant (BL)

Straumann®
Bone Level

Tapered
Implant (BLT)

Straumann® Dental Implant System

Soft Tissue Level implantáty Bone Level implantáty

3.1.3 Koronoapikální pozice implantátu
Dentální implantáty Straumann umožňují flexibilní koronoapikální umístění implantátu
v závislosti na individuální anatomii, místě implantátu, typu plánované náhrady a preference 
lékaře. Ve frontální oblasti je z estetických důvodů lepší hlouběji zvolená koronoapikální pozice 
implantátu. V této situaci je doporučeno použít implantáty Straumann® Standard Plus, Tapered 
Effect nebo Bone Level. Následující ilustrace ukazuje koronoapikální pozici těchto implantátů.
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Straumann® Bone Level implantáty
Implantáty Straumann® Bone Level jsou optimálně umístěny vnějším krčkem (zkosením) o 45° 
sklonu na úrovni kosti.

V estetické oblasti by ideálně krček implantátu měl být umístěn 3 – 4 mm subgingiválně od
budoucího gingiválního okraje (viz použití Bone Level přenosového dílu na stránce 42).

V případě skalopovaného kostního hřebene (defektu), 
zaveďte implantát tak aby byla lingválně/ palatinální  
strana umístěna pod úrovní kosti. Bukální stěna bude 
procházet níže pod hranou implantátu.

ITI Treatment Guides

Kniha 1.díl "ITI Treatment Guide - Implant Therapy in the Esthetic Zone: Single-Tooth
Replacements", Quintessenz Publishing, 2007
Kniha 2.díl "ITI Treatment Guide - Loading Protocols in Implant Dentistry: Partially
Dentate Patients", Quintessenz Publishing, 2008
Kniha 3. díl "ITI Treatment Guide - Implant Placement in Post-Extraction Sites",
Quintessenz Publishing, 2009
Kniha 4.díl "ITI Treatment Guide - Loading Protocols in Implant Dentistry: Edentulous
Patients", Quintessenz Publishing, 2010
Kniha 5.díl,"ITI Treatment Guide-Sinus Floor Elevation Procedures" Quintessenz
Publishing, 2011
Kniha 6.díl,"ITI Treatment Guide-Extended Edentulous Spaces in the Esthetic Zone"
Quintessenz Publishing, 2012
Kniha 7.díl,"ITI Treatment Guide-Ridge Augmentation Procedures in Implant Patients - A
Staged Approach"
Quintessenz Publishing, 2015
Kniha 8.díl,"ITI Treatment Guide-Biological and Hardware Complications in Implant
Dentistry" Quintessenz Publishing, 2016
Kniha 9.díl,"Implant Therapy in the Geriatric Patient" Quintessenz Publishing, 2016

ITI consensus

Buser D./ Martin W./ Belser U.: Optimalizace estetiky pro implantátové náhrady fronta v horní 
čelisti: anatomické a chirurgické ohledy. Int J Oral Maxillofac Implants, 2004; 19
Suppl: 43–61. Další informace o Straumann® Dental systeml ze nalézt na
www.straumann.cz.
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3.2 Plánovací pomůcky

3.2.1 Požadavky na mesiodistální a orofaciální prostor

3.2.1.1  Diagnostické T pro Straumann® Standard, Standard Plus a Tapered Effect implantáty
Použitím Diagnostického T v ústech pacienta nebo na modelu lze získat prvotní informaci
o prostorových vztazích pro výběr průměru krčku implantátu a protetické konstrukce.
Piktogramy na nástrojích ukazují, který krček je používán pro které měření. Je
doporučeno použití dodatečných plánovacích metod, jako např. vrtací šablona (viz 27).

Poznámka: V současné době není pro implantáty Straumann® Bone Level Diagnostické T
dostupné.

X = Minimální požadovaný okluzální prostor
(pro nejnižší volbu protetické náhrady)
Y = Interproximální vzdálenost (šíře mezery)
Z = Střed implantátu k sousedícímu zubu (½ šíře mezery)

Krčky implantátů: 
NNC = Narrow Neck CrossFit® (∅ 3.5 mm)
RN = Regular Neck (∅ 4.8 mm)
WN = Wide Neck (∅ 6.5 mm)

Minimální požadovaný vertikální prostor
pro přístup s chirurgickým nástrojem v kolénku

Určení minimání vzdálenosti mezi středem
implantátu a sousedícím zubem

Určení průměru krčku implantátu pro mezeru 
jednotlivého zubu
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3.2.1.2 Indikátor vzdálenosti implantátů Straumann®
Jsou dostupné dva typy indikátorů vzdálenosti:
 • Pro implantáty Straumann® Standard, Standard Plus a Tapered Effect (Obj. č. 046.148)
 • Pro implantáty ® Bone Level (Obj. č. 026.0901)

Čtyři disky indikátoru vzdálenosti implantátu ukazují průměry krčků implantátů Straumann.
Indikátory vzdálenosti lze použít pro kontrolu dostupného místa před započetím léčby nebo
v průběhu operace pro označení požadovaného umístění implantátu.

Po odklopení laloku a přesném
umístění indikátoru na plánované
místo implantace, je možné
vypreparovat skrz otvor v
indikátoru kulovým vrtákem
∅ 1.4 mm (Obj. č. 044.022) za 
účelem označení středu lůžka
implantátu.

Intraoperativní použití indikátoru
vzdálenosti implantátu před odklopením 
laloku.
otevřením klapky

Kulový vrták,  
∅ 1.4 mm

Indikátor vzdálenosti implantátů pro implantáty Straumann® Standard, Standard Plus, and Tapered Effect

 Straumann® Indikátor vzdálenosti
                               implantátů pro implantáty Straumann®
                               Standard, Standard Plus and Tapered
                               Effect (Obj.č. 046.148)

 Štítek ramene Průměr disku Odpovídající implantát

Disk 1 RN ∅ 4.8 ∅ 4.8 mm všechny Regular Neck (RN) Implantáty

Disk 2 RN ∅ 4.8 ∅ 4.8 mm všechny Regular Neck (RN) Implantáty

Disk 3 NNC ∅ 3.5 ∅ 3.5 mm všechny  Narrow Neck CrossFit® (NNC) Implantáty

Disk 4 WN ∅ 6.5 ∅ 6.5 mm všechny Wide Neck (WN) Implantáty
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Indikátor vzdálenosti implantátů pro implantáty Straumann® Bone Level

  Straumann® Indikátor vzdálenosti pro
                                   implantáty Straumann® Bone Level
                                   (Obj. č. 026.0901)

Štítek ramene Průměr disku Odpovídající implantát

Disk 1 BL ∅ 4.1 ∅ 4.1 mm Bone Level Implantát ∅ 4.1 mm

Disk 2 BL ∅ 4.1 ∅ 4.1 mm Bone Level Implantát ∅ 4.1 mm

Disk 3 BL ∅ 3.3 ∅ 3.3 mm Bone Level Implantát ∅ 3.3 mm

Disk 4 BL ∅ 4.8 ∅ 4.8 mm Bone Level Implantát ∅ 4.8 mm

3.2.2 Určení vertikální dostupnosti kosti
Vertikální dostupnost kosti určuje maximální možnou délku implantátu, který může být
umístěn. Pro usnadnění určení vertikální dostupnosti kosti je doporučeno používat 3D plánování 
nebo alespoň rentgenovou šablonu s rentgenovou referenční kuličkou.

3.2.2.1 Rentgenová referenční kulička
Rentgenová referenční kulička - X-ray Reference Sphere
(Obj. č. 049.076V4) má průměr 5 mm. Snímek kuličky na rentgenu
poskytuje referenční hodnotu pro měřítko. Pro přípravu nosné
šablony referenční kuličky jsou označeny vybrané pozice
implantátu na zkušebním otisku. Rentgenové referenční kuličky
jsou upevněny na označených místech. Vakuově tvarovaná
šablona se poté vytvoří přes kuličky. Následný rentgen poté
ukáže vertikální dostupnost kosti a mukosální tloušťku, ze které
může být odvozena odpovídající délka implantátu, přičemž
bereme ohled na faktor zvětšení.

Varování: Dodržujte požadavky na výrobu nosné šablony
a zajistěte, že referenční kulička bude bezpečně uchycena do
nosné šablony.
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3.2.2.2 Rentgenové šablony
Rentgenové šablony se používají pro měření a porovnávání.
Pomáhají take uživateli při volbě typu implantátu, jeho průměru
a délky. Jsou dostupné následující rentgenové šablony:

• Pro implantáty Straumann® Standard a Standard Plus
   (Obj. č. 150.215)
• Pro implantáty Straumann® Tapered Effect 
   (Obj. č. 150.230)
• Pro implantáty Straumann® Bone Level (Obj. č. 150.216)

Podobně jako u zvětšení, které se vyskytují na rentgenu, jsou na
jednotlivých šablonách zobrazeny rozměry implantátu
s odpovídajícími faktory zvětšení (1:1 až 1,7:1).

Určení každého faktoru zvětšení nebo měřítka je usnadněno
zobrazením rentgenové referenční kuličky na šabloně (vedle
měřítka).

První fáze spočívá ve srovnání velikosti rentgenové referenční
kuličky na pacientově rentgenu s velikostí referenční kuličky na
šabloně. Přiložením těchto dvou obrázků přes sebe lze nalézt
správné měřítko. Poté se určí prostorové vztahy okolo pozice
implantátu a stanoví se délka implantátu a inserční hloubka.

Upozornění: Rentgenové šablony používejte pouze pro dané typy 
implantátů.

Rentgenová šablona pro implantáty Straumann®
Bone Level (Obj. č. 150.216)

Příklad: měřítko 1.1:1 = referenční pole ∅ 5.5 mm

Rentgenová šablona pro implantáty Straumann® Standard
a Standard Plus (Obj. č. 150.215)

Rentgenová šablona pro implantáty Straumann®
Tapered Effect (Obj. č. 150.230)
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(049.076V4) = Ø 5.0 mm

(049.076V4) = Ø 5.5 mm
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 5 mm × 13 mm
10,8 mm

6 mm

* Berte v potaz všechny anatomické struktury související s implantátem
(např. mandibulární kanál, sinus maxillaris atd.)

Rentgenová referenční kulička
5 mm × dostupnost
kosti (rentgenová*)

efektivní dostupnost
kosti

Průměr referenční kuličky 
na rentgenu

Pro výpočet nabídky kosti použijte následující vzorec: 

Příklad měření nabídky kosti a průměru, referenční kulička na
rentgenu 13mm, resp. 6 mm (+20% zvětšení)

Dodatečná délka špičky vrtáku:

Varování: Vlivem konstrukce a funkcí vrtáků
je špička vrtáku maximálně o 0.4 mm delší
než inserční hloubka implantátu. Tato
dodatečná hloubka se musí brát v potaz
během fáze plánování.

 Viz také sekce „Měření a analýza postupů pro operační plánování“ na DVD
Systém dentálních implantátů Straumann® – chirurgie, Obj. č. 150.541.



26

NC RC

Materiál TAN TAN Materiál TAN TAN

Angulace 17° 30° Angulace 17° 30°

∅ (mm) 4.6 mm 4.6 mm ∅ (mm) 4.6 mm 4.6 mm

GH (mm) 2.5 mm
4.0 a 5,5 mm

2.5 mm
4.0 a 5,5 mm

GH (mm) 2.5 mm
4.0 a 5,5 mm

2.5 mm
4.0 a 5,5 mm

3.2.3 Plánování angulace implantátů s použitím Straumann® Pro Arch šablony
Straumann® Pro Arch šablona se používá pro vizuální a trojrozměrnou orientaci sklonu implantátu (mesiální/distální)
a orální paralelizaci. Straumann® Pro Arch šablona se používá v bezzubých čelistech pro chirurgické umístění
implantátu.

Šablonu Straumann® Pro Arch lze snadno ohnout a přizpůsobit zubnímu oblouku. Připevní se do čelisti
navrtáním do symfýzy pomocí pilotního vrtáku o ∅ 2.2 mm a kolíkem. Vrtná hloubka pro kostní lůžko kolíku je
10 mm. Vrtnou hloubku lze zkontrolovat vizuálně použitím hloubkových značek na vrtácích nebo použitím volitelného
systému hloubkových koncovek.

Varování a preventivní opatření:
Následující preventivní opatření musí být učiněna před nebo během léčby:
 • Poloha pacienta tak, aby bylo minimalizováno riziko vdechnutí komponetnů.
 • Všechny komponenty musí být zajištěny proti vdechnutí nebo spolknutí.
 • Nepoužívejte poškozené nebo tupé nástroje. Nástroje před použitím vždy zkontrolujte. 

Pokud jsou laserové značky nečitelné, musí být nástroje vyměněny.
 • Nepoužívejte nástroje více než 20 krát.

Návod ke sterilizaci Straumann® Pro Arch šablony naleznete v  brožuře
Péče a údržba chirurgických a protetických nástrojů, 152.008.

Popis výrobku
Straumann® Pro Arch šablona se používá v bezzubých čelistech pro chirurgické
umístění implantátu. Šablonu Straumann® Pro Arch šablona lze snadno ohnout a 
přizpůsobit zubnímu oblouku. Připevní se do čelisti navrtáním pomocí pilotního 
vrtáku o ∅ 2.2 mm a kolíkem. Vrtná hloubka pro kostní dutinu kolíku je 10 mm. 
Vrtnou hloubku lze zkontrolovvat vizuálně použitím hloubkových značek na 
vrtácích.

Šablonu lze přizpůsobit kostnímu hřebenu pomocí posuvníku integrovaném v 
kolíku šablony. Vypreparujte lůžka pro implantáty dle chirurgického protokolu. 
Každé lůžko bude proteticky vyrovnáno díky předdefinovanému sklonu preparace. 
Ujistěte se že šablona je správně složena, je čistá a sterilní. Nikdy nepoužívejte 
kontaminované nástroje.
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3.2.4 Chirurgická preparační šablona
Zakázková preparační šablona usnadňuje plánování a preparaci lůžka implantátu 
a umožňuje přesné použití řezných nástrojů. Základem plánování pro zhotovení 
této šabony by měl být požadovaný protetický výsledek.

Chirurgickou preparační šablonu lze vyrobit například pomocí vakuově trvarovaných
šablonových komponent.

Poznámka: Pro další informace, viz Výroba a použití individuální vrtací šablony, 
152.290, kde jsou ukázány dvě metody zhotovení v instrukcích krok za krokem.

10mm dlouhý kovový pin funguje
jako referenční pin pro rentgen.
Poté, co se referenční rentgenový
pin integruje do šablony, zviditelní
se na rentgenu plánovaná osa
a pozice implantátu.

Zarážky vrtáku jsou poté zajištěny do
vrtací šablony.
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4. Chirurgické postupy

4.1 Příprava implantačního lůžka

Průměr implantátu, jeho typ, pozice a množství by měly být vybrány
individuálně s přihlédnutím k anatomickým a prostorovým požadavkům. Měli
byste provést minimálně základní specifické měření.

Kroky

1. Základní příprava implantačního lůžka

2. Jemné dokončení implantačního lůžka

Instrumenty

Egalizace hřebene

Profilové vrtání

Kulový vrták

SP Profilová fréza

S/SP Závitník

BL/NNC Profilová fréza
TE Profilová fréza

BL/TE/NNC Závitník

 Pilotní vrták 1 (2.2 mm)
hloubkoměr
 Pilotní vrták 2 (2.8 mm)
hloubkoměr
Spirální vrták PRO (∅ 3.5 mm)
hloubkoměr
Spirální vrták PRO (∅ 4.2 mm)
hloubkoměr

Vrtání

Řezání závitu

Základní příprava implantačního lůžka
zahrnuje přípravu alveolu pro preparaci. Při 
preparaci je nitrokostní průměr implantátu
(3.3/4.1/4.8 mm) – ne typ implantátu nebo 
typ kosti – tím, co určuje, které nástroje 
budou použity.

Jemné dokončení implantačního lůžka
zahrnuje profilové vrtání a řezání
závitu. To, které nástroje mají být při 
řezání závitu použity, závisí na typu 
implantátu (S/SP/TE/BL) a typu kosti, s 
vyjímkou implantátů NNC a SPS, které 
vyžadují řezné nástroje BL.

Poznámka: Implantáty Narrow Neck CrossFit® a SP Short Implantáty mají design
Standard Plus design, ale oba typy implantátů vyžadují preparaci profilovou frézou.

Všechny typy zubních implantátů Straumann jsou zaváděny pouze jednou
sadou nástrojů – Chirurgická kazeta Straumann®.
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1
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4.1.1 Základní příprava implantačního lůžka
Po odkoplení gingivy začíná základní příprava implantačního lůžka
přípravou alveolárního výběžku (Krok 1) a označením místa pro implantát
pomocí kulového vrtáku (Krok 2). Poté pokračuje příprava implantačního
zubního lůžka pilotním a spirálním vrtákem (Kroky 3 – 7), dle nitrokostního průměru 
implantátu vybraného v předoperační fázi plánování (viz Kapitola 3).

Krok 1 – Připravte alveolární hřeben a označte pozici implantátu.
Pečlivě zredukujte a vyhlaďte úzký zkosený hřeben velkým
kulovým vrtákem. Tím získáte plochý povrch kosti a dostatečně
širokou kostní plochu. Označte určené místo implantace během
plánování kulovým vrtákem o průměru ∅ 1.4 mm.

Poznámka: Tento krok nemusí být prováděn nebo může být
odlišný v závislosti na klinické situaci (např. implantace do 
postextrakčního lůžka).

Krok 2 ‒ Označení místa implantace
Označení místa implantace je určeno pomocí kulového vrtáku s 
∅ 1.4 mm. Proto může být použit také Indikátor implantační
vzdálenosti (viz str 22 a dále). 

Rozšiřte nebo upravte umístění značky pomocí kulového
vrtáku ∅ 2.3 mm nebo ∅ 3.1 mm, pokud je to nutné.

max 800 ot/min.

max 800 ot/min.
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Krok 3 ‒ Naznačení osy implantátu
Pomocí pilotního vrtáku ∅ 2.2 mm označte osu implantátu do
hloubky 6 mm – s výjimkou SPS implantátu, při kterém hloubka
preparace nesmí přesáhnout 4 mm.

Vložte krátkou stranu hloubkoměru spolu s indikátorem
implantační vzdálenosti pro kontrolu správné orientace osy
implantátu.

Pokud je to nutné, v následujícím kroku upravte
nevyhovující orientaci osy implantátu.

Poznámka: Indikátor implantační vzdálenosti ukazuje průměr
krčku 4.8 mm (RN) a umožní kontrolu pravděpodobné polohy
krčku implantátu.

Krok 4 ‒ Příprava implantačního lůžka na ∅ 2.2 mm
Předvrtejte implantační lůžko do konečné preparační hloubky
pomocí pilotního vrtáku ∅ 2.2 mm.

Použijte hloubkoměr ∅ 2.2 mm pro kontrolu osy imlantátu
a hloubku preparace.

Upozornění: V tento okamžik použijte rentgen, zvláště
při snížené vertikální nabídce kosti. Hloubkoměr je
zaveden do vypreparovaného lůžka, což umožňuje srovnání
preparovaného lůžka v porovnání s anatomickou strukturou.

Krok 5 ‒ Rozšiřte implantační lůžko na ∅ 2.8 mm
Pokračujte s přípravou implantačního lůžka.

Pokud je to nutné, upravte umístění implantátu pomocí
pilotního vrtáku ∅ 2.8 mm. Použijte hloubkoměr
∅ 2.8 mm pro kontrolu hloubky preparace.

Pro implantát s nitrokostním průměrem 3.3 mm příprava
základního implantačního lůžka zde končí. Pokračujte
s jemnou preparací implantačního lůžka na straně 33.

max 800 ot/min.

 max 800 ot/min.

max 600 ot/min.
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Pro implantáty ∅ 4.1 mm a ∅ 4.8 mm.

Krok 6 ‒ Šířka implantačního lůžka na ∅ 3.5 mm
Pokračujte s Straumann® Spirální vrták PRO ∅ 3.5 mm
a zkontrolujte konečnou preparační hloubku ∅ 3.5 mm měřenou
hloubkoměrem.

Pro implantáty s nitrokostním průměrem 4.1 mm, základní
příprava implantačního lůžka zde končí. Pokračujte s jemnou
preparací implantačního lůžka na straně 33.

Pro implantáty ∅ 4.8 mm.

Krok 7 ‒ Rozšíření implantačního lůžka na ∅ 4.2 mm 
Pokračujte s Straumann® Spirální vrták PRO ∅ 4.2 mm
a zkontrolujte konečnou preparační hloubku ∅ 4.2 mm měřenou
hloubkoměrem.

Pokračujte s jemnou preparací implantačního lůžka na straně 33.

500 rpm max.

400 rpm max.

Poznámka: K usnadnění zavedení nástrojů do kosti, okraj preparačního lůžka může být mírně zkosen
použitím velkého kulového vrtáku nebo profilového vrtáku SP, který odpovídá průměrům použitých pilotních či
spirálních vrtáků. Profilový vrták se vkládá jen do částečně vypreparovaného prostoru.
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Následující tabulka shrnuje použití nástrojů na základní preparaci implantačního lůžka dle
nitrokostního průměru implantátu. Všechny vrtáky jsou dostupné v krátké i dlouhé verzi
stejně jako na více použití či jen pro jednoho pacienta (viz take Kapitola 6.1). V této
tabulce jsou uvedeny jen vrtáky na více použití.

Nástrojové vybavení pro základní přípravu implantačního lůžka Nitrokostní ∅ (mm)

Krok Obj. č. Nástroj
max. ot/
min

∅ 3.3 ∅ 4.1 ∅ 4.8

1 Egalizace 044.004 Kulový vrták, ∅ 3.1 mm 800

2  Označení umístění 
implantátu

044.022 Kulový vrták, ∅ 1.4 mm

800044.003 Kulový vrták, ∅ 2.3 mm

044.004 Kulový vrták, ∅ 3.1 mm

3  Naznačení osy 
implantátu

044.210
Pilotní vrták 1, krátký,  
∅ 2.2 mm

800

046.455
Hloubkoměr s indikátorem krčku, 
∅ 2.2/2.8 mm

4  Příprava 
implantačního 
lůžka ∅ 2.2 mm

044.210
Pilotní vrták 1, krátký,  
∅ 2.2 mm

800

046.458
Hloubkoměr, ∅ 2.2 mm,  

5  Příprava 
implantačního 
lůžka ∅ 2.8 mm

044.214
Pilotní vrták 2, krátký,  
∅ 2.8 mm

600

046.455
Hloubkoměr s indikátorem krčku, 
∅ 2.2/2.8 mm

6  Příprava 
implantačního 
lůžka ∅ 3.5 mm

044.250
Spirální vrták PRO, krátký,  
∅ 3.5 mm

500

046.450
Hloubkoměr 
∅ 3.5 mm

7  Příprava 
implantačního 
lůžka ∅ 4.2 mm

044.254
Spirální vrták PRO, krátký,  
∅ 4.2 mm

400

046.451
Hloubkoměr 
∅ 4.2 mm
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4.1.2 Jemná preparace implantačního lůžka
Jemná preparace implantačního lůžka zahrnuje profilové vrtání a následné řezání závitu. Přístrojové vybavení závisí na
typu implantátu, nitrokostním průměru a typu kosti.

Profilová preparace
Profilová preparace připravuje implantační lůžko pro specifický implantát Straumann.
• Implantáty Straumann® Standard Plus, Tapered Effect a Bone Level vyžadují profilové vrtání pomocí
         speciálního nástroje. A to nezávisle na typu kosti.
• Implantáty Straumann® Standard jsou zaváděny bez profilové preparace.

Profilové vrtáky jsou jasně značeny jako SP, TE, nebo BL/NNC. První průměr vyznačený na nástroji uvádí průměr vodícího válce
a tudíž i průměr implantačního lůžka před začátkem profilové preparace. Všechny profilové vrtáky Straumann® existují
v krátké i dlouhé variantě.

Straumann® Standard Plus Profilový vrták

Inserční hloubka
na úrovni povrchu

SLActive®/SLA®

Inserční hloubka
na úrovni krčku

implantátu

Vložte profilový vrták Straumann® Standard
Plus dle plánované inserční hloubky
implantátu.

400 ot/min max.

Straumann® Narrow Neck CrossFit® Profilový 
vrták

Inserční hloubka
na úrovni povrchu
SLActive® povrchu

Inserční hloubka na 
úrovni

krčku  implantátu

Vložte profilový vrták Straumann® Bone
Level dle plánované inserční hloubky
implantátu

300 ot/min max

Straumann® Tapered Effect Profilový vrták

Inserční hloubka na
úrovni povrchu
SLActive®/SLA®

Inserční hloubka
na úrovni  krčku

implantátu

Vložte profilový vrták Straumann® Tapered
Effect dle plánované inserční hloubky
implantátu.

300 ot/min max.

Straumann® Bone Level Profilový vrták

Vložte profilový vrták
Straumann® Tapered
Effect dle plánované
inserční hloubky
implantátu.

Drážka na přední
straně cylindru
umožňuje 
snadnější odlišení 
od profilových 
vrtáků Tapered 
Effect.

300 ot/min max.

Poznámka: Vzhledem k nerozšířené části krčku, RN implantáty
Standard Plus ∅ 4.8 mm RN jsou zaváděny bez profilového vrtání.

Varování: Profilová preparace je vhodné pouze pro příslušný typ 
implantátu!
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Řezání závitu
Řezání závitu přizpůsobuje lůžko implantátu v závisloti na závitu implantátu. Tento krok 
je volitelný a dává chirurgovi flexibilitu v nastavení chirurgického protokolu na typ kosti pro 
dosažení optimální primární stability. Doporučuje se při typu tvrdých kostních tkání a při velkém 
průměru implantátu, aby byl zachován kroutící moment v požadovaném rozsahu. Tabulka níže
shrnuje navrhovanou míru řezání závitu.

Poznámka: Implantáty TE obecně nevyžadují řezání závitu.
Ve speciálních situacích u implantátů TE (např. vysoká denzita kosti) mohou být použity BL/TE/
NNC dle doporučení pro implantáty BL jak je to uvedeno v tabulce níže.

Upozornění: Straumann® Závitníky je třeba používat jen pro odpovídající typ implantátu!

Prosím poznamenejte si: Pro implantáty NNC a SPS musí být použit odpovídající závitník BL/TE/NNC.

Použití závitník v závislosti na densitě kosti

Třída
kosti

S, SP Implantáty BL/NNC/SPS Implantáty

Nitrokostní průměr Nitrokostní průměr

∅ 3.3 mm ∅ 4.1 mm ∅ 4.8 mm ∅ 3.3 mm ∅ 4.1 mm ∅ 4.8 mm

Třída 1 plně plně plně plně plně plně

Třída 2 koronálně koronálně plně plně plně plně

Třída 3 plně plně

Třída 4 plně plně

* Třída 1: nejtvrdší kost/

Třída 4: měkká kost

koronální = řezání závitu

v koronální oblasti

implantačního lůžka

plně = řezání závitu v celé

hloubce implantačního

lůžka

Straumann® Standard a Standard Plus závitník

Závitník do adaptéru

Spojka pro Adaptér

Označení typu 
implantátu

Označení hloubky

Řezná hlava

S/SP jsou používány pouze v koronální oblasti nebo
v plné hloubce lůžka implantátu, v závislosti na
průměru implantátu a typu kosti (viz tabulka výše).

15 ot/min max.

Straumann® Bone Level a Tapered Effect závitník

Závitník do adaptéru

Spojka pro Adaptér

Označení typu 
implantátu

Označení hloubky

Řezná hlava

V případě, že je použit BL/TE, měla by být vždy 
preparována plná hloubka implantačního lůžka (viz 
tabulka výše).

BL/TE závitníky jsou určeny jen pro spojení s adaptérem.

15 ot/min max.
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Pro závitníky jsou dostupné dva typy adaptérů: ruční adaptér s ráčnou a adaptér strojový do 
kolénka. Tímto způsobem lze použít Straumann® závitníky do kolénka či do ráčny Straumann® 
podle zobrazení níže.

Závitník do kolénka Závitník do ráčny

Připojte adaptér do kolénka nasaďte na
závitník. Nepřekročte 15 otáček za minutu.

Při použití ráčny nasaďte adaptér na závitník a otočným
mechanismem ráčny dle zvoleného směru je závit
vyřezáván pomalým krouživým pohybem. Pomocný klíč
je použit na stabilizaci a pro udržení směru v průběhu
řezání.

Kolénko

Adaptér do kolénka

Závitník do adaptéru

Pomocný klíč

Ráčna

Adaptér do ráčny

Závitník do 
adaptéru
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4.1.3  Příklady jemné preparace imlantačního lůžka pro implantáty
             Straumann® Standard a Standard Plus

Krok 1 ‒ Standard Plus Profilová fréza
Vypreparujte koronální část implantačního lůžka pomocí
profilové frézy Standard Plus. 

Vypreparujte profilovou frézou Standard Plus lůžko až po krček 
implantátu (viz strana 33).

Straumann® Tapered Effect implantáty

Krok 2 ‒ Řezání závitu u vysoké denzity kosti
Pro řez do implantačního lůžka použijte závitník S/SP dle denzity
kosti a nitrokostního průměru (viz tabulka na straně 34).

Poznámka: Pro implantáty Standard není profilové frézování
vyžadováno.

Upozorňujeme, že 4 mm implantáty SPS a implantáty NNC vyžadují
použití závitníku BL/TE nebo BL/TE/NNC.

Krok 1 ‒ Profilová preparace TE
Vypreparujte koronální část implantačního lůžka pomocí profilové
frézy TE.

Vypreparujte profilovou frézou lůžko až po krček implantátu
(viz strana 33).

mx 400 ot/min.

max 15 ot/min.

max 300 ot/min.
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Krok 1 ‒ Profilová preparace
Vypreparujte implantační lůžko pomocí profilové frézy Straumann®
Bone Level. Vložte profilovou frézu do lůžka až po krček implantátu 
(viz strana 33).

Krok 2 ‒ Řezání závitu do kosti s vysokou denzitou
Vypreparujte závit do implantačního lůžka po celé délce pomocí BL/
TE závitníku.

max 300 ot/min.

max 15 ot/min.

Poznámka: Implantáty TE obecně nevyžadují řezání závitu. Ve specifických
situacích u implantátů TE (např. tvrdý typ kosti) mohou být použity zavitníky
BL/TE/ dle doporučení pro implantáty BL.

Straumann® Bone Level Implantáty
Následující příklad ukazuje jemné preparace implantačního lůžka pro implantát
Bone Level ∅ 4.1 mm a délkou 12 mm zavedeného do kosti denzity 1 nebo 2, kdy
je řezání závitu nutné (viz tabulka na straně 34). Tyto kroky následují základní
přípravu implantačního lůžka (viz Kapitola 4.1.1).
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Následující tabulka shrnuje použití profilových fréz a závitníků pro jemnou preparaci implantačního lůžka pro
implantáty Straumann. Všechny profilové frézy existují v krátké a dlouhé variantě. Závitníky pro Tissue Level implantáty
S/SP jsou k dispozici pro ráčnu i do adaptéru. Tabulka je pouze s krátkými Profilovými frézami, a závitníky pouze do adaptéru.

Nástroje pro jemné dokončení lůžka implantátu Straumann® Standard Implantát

Obj. č. Produkt
Max. 
ot.

Závit
S 

∅ 3.3 RN
S 

∅ 4.1 RN
S 

∅ 4.8 RN
S 

∅ 4.8 WN

044.086
SP Profilový vrták, krátký, ∅ 2.8 mm, 
RN

400044.088
SP Profilový vrták, krátký, ∅ 3.5 mm, 
RN

044.084
SP Profilový vrták, krátký, ∅ 4.2 mm, 
WN

044.575
S/SP Závitník, ∅ 3.3 mm, pro 
Adaptér

15

1

044.577
S/SP Závitník, ∅ 4.1 mm, pro 
Adaptér

1.25

044.579
S/SP Závitník, ∅ 4.8 mm, pro 
Adaptér

1.25

044.701
TE Profilový vrták, krátký, ∅ 2.8 mm 
RN

300044.705
TE Profilový vrták, krátký, ∅ 3.5 mm 
RN

044.703
TE Profilový vrták, krátký, ∅ 4.2 mm 
WN

026.2303 BL Profilový vrták, ∅ 3.3 mm, krátký

300026.4303 BL Profilový vrták, ∅ 4.1 mm, krátký

026.6303 BL Profilový vrták, ∅ 4.8 mm, krátký

026.2310
BL/TE/NNC Závitník, ∅ 3.3 mm, pro 
Adaptér

15

0.8

026.4310
BL/TE/NNC Závitník, ∅ 4.1 mm, pro 
Adaptér

0.8

026.6310
BL/TE/NNC Závitník, ∅ 4.8 mm, pro 
Adaptér

0.8
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 Povinný krok   Povinný více než 1 krok   Povinné pouze v případě tvrdé kosti

Straumann® Standard Plus Implantáty
Straumann® 
Tapered Effect Implantáty

Straumann® 
Bone Level Implantáty

SP ∅ 3.3 
NNC

SP 
∅ 3.3 RN

SP ∅ 4.1 RN SP ∅ 4.8 RN SP ∅ 4.8 WN
TE 

∅ 3.3 RN
TE 

∅ 4.1 RN
TE 

∅ 4.8 WN
BL 

∅ 3.3 NC
BL 

∅ 4.1 RC
BL 

∅ 4.8 RC

*  Vzhledem k nerozšířenému krčku se u implantátu Straumann® Standard
Plus o průměru 4.8 mm RN se nemusí používat profilová preparace.
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4.2 Otevření obalu implantátu

Systém sterilní bariéry: plastové víčko

Krok 1 ‒ Otevřete plastové víčko a vyjměte ampulku s implantátem

Poznámka: Plastové víčko zaručuje sterilitu implantátu. Otevírejte 
jej až před přímou aplikací implantátu.

Krok 2 ‒ Otevření ampule
Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček.

SLActive®*: Držte lahvičku ve svislé poloze, abyste zabránili vytékání 
roztoku ven. 

Poznámka: V případě, že nosič implantátu není k víku pevně připojen, 
zašroubujte jej více.

Krok 3 ‒ Oddělte nosič implantátu
Oddělte nosič implantátu od víka tahem.

pouze u SLActive® : Po vyjmutí implantátu z roztoku trvá chemická 
aktivita SLActive® následujících 15 minut. (Máte 15 minut na to, aby 
jste inserovali implantát do vypreparovaného lůžka)

*  pouze u implantátů s povrchem SLActive®
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Systém sterilní bariéry: Lahvička implantátu

Krok 1 ‒ Otevřete bezpečnostní uzávěr
Otevřete bezpečnostní uzávěr sterilní lahvičky.

Poznámka: Lahvička implantátu zaručuje sterilitu implantátu.

Krok 2 ‒ Vyjměte implantát z držáku
Současně stahujete dolů držák a zvedejte implantát z držáku
(a držte ruce ve vodorovné poloze).
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4.3 Zavedení implantátu

Implantáty Straumann mohou být zaváděny buď manuálně pomocí ráčny nebo strojově pomocí  
adaptéru do kolénka.  Doporučené maximální otáčky jsou 15 otáček za minutu. Následující 
instrukce krok za krokem ukazují, jak se zavádí implantát Straumann® Bone Level pomocí 
adaptéru do kolénka (Obr.1 vlevo) a jak se zavádí implantát Straumann® Standard Plus pomocí 
ráčny (Obr.2 vpravo).

Poznámka: Implantáty Straumann® Bone Level musí být zaváděny tak, aby pomocné dírky na 
přenosovém dílu byly orientovány bukálně (viz Krok 4 na straně 44). Kromě této vyjímky jsou 
všechny implantáty Straumann zaváděny stejným způsobem.

Krok 1 – Nasaďte adaptér do kolénka
Uchopte přenosovou část ampule
implantátu. Nasaďte adaptér na
přenosový díl Loxim™. Uslyšíte
kliknutí, až se adaptér správně nasadí.

Krok 2 – Vyjměte implantát z nosiče
Současně stahujete dolů držák a
zvedejte implantát z držáku (držte 
paže ve vodorovné poloze).

Krok 1 – Nasaďte adaptér
Uchopte přenosovou část ampule
implantátu. Nasaďte adaptér na
přenosový díl Loxim™. Uslyšíte
kliknutí, až se adaptér správně nasadí.

Krok 2 – Vyjměte implantát z nosiče
Současně stahujete dolů držák a
zvedejte implantát z držáku (držte 
paže ve vodorovné poloze).

Zavádění implantátu pomocí kolénka Zavádění implantátu pomocí ráčny
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Upozornění: Doporučený inserční točivý moment je 35 Ncm. Pokud je dosaženo 35 Ncm
již předtím, než je implantát ve svém finálním umístění, zkontrolujte, jestli je preparace
lůžka implantátu v pořádku, aby se předešlo nadměrnému tlaku na kost.

Loxim™ je opatřen předem určeným bodem zlomu, aby nedošlo k poškození vnitřní
konfigurace, stržení implantátu nebo poškození kosti a tudíž zajišťuje integritu pro protetické 
komponenty.

Krok 3 – Zavedení implantátu
Zaveďte implantát pomocí kolénka. 
Zatočte implantát od finální polohy 
s maximálními otáčkami 15 ot/min ve 
směru hodinových ručiček. 

Varování: Korekce vertikální polohy 
pomocí zpětného chodu (v protisměru 
hodinových ručiček) může vést ke 
snížení primární stability.

Krok 3 – Zavedení implantátu
Zaveďte implantát pomocí adaptéru 
a ráčny. Zatočte implantát od finální 
polohy s maximálními otáčkami
15 ot/min ve směru hodinových ručiček. 

Varování: Korekce vertikální polohy
pomocí zpětného pootočení 
(v protisměru hodinových ručiček) 
může vést ke snížení primární stability.
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Krok 4 – Není u implantátů S/SP/TE
implantáty S, SP, and TE není třeba 
zavádět do správné pozice. Na 
přenosovém dílu nejsou vyznačeny 
dírky. Pokud zavádíte implantát typu 
Bone Level je nutné jej umístit do 
správné pozice, jak je uvedeno v Kroku 
4 v pravém sloupci.

Krok 4 – Upravte orientaci implantátu
Ve finální fázi zavádění implantátu, se 
ujistěte, že vyznačené dírky na
modrém přenosovém dílu jsou 
orientovány orofaciálně. Vyznačené
dírky označují pozici výstupků
antirotačního prvku v implantátu 
pro snadnější orientaci při zavádění 
protetických komponent. Jedna otáčka 
o 1/4 odpovídá vertikálnímu posunutí o  
0,2 mm. Značky také indikují vertikální 
vzdálenost ke krčku implantátu po 1 
mm.

Varování: Korekce vertikální polohy 
pomocí zpětného chodu (v protisměru
hodinových ručiček) může vést ke 
snížení primární stability.
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5.1 5.1

Step 5.1 – Vytáhněte kolénko s  Loxim™
Loxim™ může být snadno opět vložen 
do implantátu k opětovné změně 
pozice implantátu. Pokud je nutné 
implantát během operace vyjmout, 
Loxim™ to umožňuje pomocí otáčení v 
proti směru hodinových ručiček.

Přenosový díl Loxim™ vždy vytahujeme 
v ose implantátu.

Step 5.1 – Vytáhněte adaptér s  Loxim™
Loxim™ může být snadno opět vložen 
do implantátu k opětovné změně 
pozice implantátu. Pokud je nutné 
implantát během operace vyjmout, 
Loxim™ to umožňuje pomocí otáčení v 
proti směru hodinových ručiček.

Přenosový díl Loxim™ vždy vytahujeme 
v ose implantátu.
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5.2.1

5.2

5.2.1

Krok 5.2 ‒ Uvolněte přenosový díl bez Loxim™
Před oddělením přenosového dílu nastavte motor
na zpětný chod “reverse”. Během prvních několika 
obrátek držte implantát pomocí přidržovacího klíče, 
který je určen na stabilizaci (podporu) hexagonu. 
Odejměte přenosový díl (více detailů ohledně 
šestihranu přidržovacího klíče viz kapitola 6.1.6.)

Step 5.2.1 – Vyjmutí přenosového dílu
Sejměte adaptér s kolénkem včetně přenosového dílu, 
tahem směrem od implantátu a to v ose implantátu.

Krok 5.2 ‒ Uvolněte přenosový díl bez Loxim™
Změňte směr ráčny. Šipka na otočném knoflíku
ukazuje směr proti směru hodinových ručiček (viz
kapitola ráčna). Použijte přidržovací klíč k přidržení
osmihranu a uvolnění přenosového dílu proti směru
hodinových ručiček použitím ráčny (více detailů
ohledně přidržovacího klíče viz kapitola 6.1.6.)

Step 5.2.1 – Vyjmutí přenosového dílu
Sejměte pomocný klíč i ráčnu zatímco přidržujtete
adaptér. Nakonec sejměte adaptér s přenosovým 
dílem směrem od implantátu a to v ose implantátu.

Varování: Při zlomení přenosového dílu LoximTM se musí část přenosového dílu odstranit, a když implantát není správně 
zaveden, musí být vyšroubován pomocí sady 48h - uvolňovací nástroj. Následně se musí znovu preparovat lůžko implantátu 
a musí být zaveden nový implantát. Další detaily naleznete v brožuře Pokyny pro odstranění implantátu, 152.806
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4.3.1  Doplňkové informace pro implantáty s přenosovým dílem Loxim™ 

Klíč pro přidržení k uvolnění přenosového dílu Loxim™ 
Pro situace, kdy je síla frikce přenosového dílů Loxim™ větší než stabilita implantátu 
v kosti. Může být použit přidržovací klíč LoximTM, který se přiloží na schůdek 
implantátu a následně se vyjme adaptér s LoximTM. 

Přidržovací klíč N pro Loxim™ (pro implantáty NNC a NC), 026.2558

Přidržovací klíč R/W pro Loxim™ (pro implantáty RC, RN and WN), 026.4558

Důležité doplňkové informace
Doporučený točivý moment pro zavádění je 35 Ncm. Pokud je dosaženo
35 Ncm již předtím, než je implantát ve svém finálním umístění, aby se
předešlo nadměrnému tlaku na kost, zkontrolujte, jestli je preparace lůžka
implantátu v pořádku. 

Upozornění: V případě, že implantát musí být vyjmut po jeho zavedení,
retence Loxim™ může být snížena. Vždy zajistěte přenosový díl proti vdechnutí při
jeho vyjmutí.

Loxim™ je opatřen předem definovaným bodem zlomu, aby nedošlo
k poškození vnitřní konfigurace implantátu, stržení implantátu nebo poškození 
kosti a tudíž zajišťuje integritu rozhraní pro nasazení protetiky. Pokud je během 
implantace Loxim™ zlomen, jedna část zůstane v adaptéru a druhá v implantátu. 
Obě části mohou být vytaženy pinzetou.

Chcete-li dotáhnout implantát po zlomení LoximTM přenosového dílu v místě 
předdefinovaném k pro přetrržení jednoduše vyjměte zlomenou část Loxim™ z 
adaptéru a znovu vložte adaptér na tu část Loxim™, která zůstala v implantátu. 
Točením v proti směru hodinových ručiček vyjměte implantát.

Ta část Loxim™ pod předdefinovaným bodem zlomu není zajištěna
v nástavci a navíc musí být zabezpečena proti vdechnutí, pokud vyjímáme
implantát.

Upozornění: Rozlomené části Loxim™ již nejsou chráněny proti vysokému
točivému momentu. Neprovádějte již velké změny umístění implantátu.
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4.4 Management měkkých tkání

Po implantaci implantát uzavřete pomocí SCS krycího šroubku nebo vhojovací kapnou pro ochranu 
implantátu (pro informace o šroubovácích SCS viz kapitola 6.1.7.). Chirurg může zvolit mezi subgingiválním a 
transgingiválním hojením a má všechny dostupné možnosti pro práci s měkkou tkání prostřednictvím sady 
sekundárních vhojovacích komponentů.

4.4.1  Subgingivální hojení
Při subgingiválním hojení (hojení pod uzavřeným mukoperiostálním lalokem) se doporučuje použití krycího 
šroubu. Submukozální hojení se doporučuje pro estetické indikace a pro implantace prováděné simultánně 
s augmentací (GBR) nebo membránovou technikou. Druhý chirurgický zákrok je požadován pro odkrytí 
implantátu a umístění patřičných sekundárních komponent.

Krok 1 – Vložení krycího šroubku
Ujistěte se, že vnitřní konfigurace implantátu je čistá
a bez krve.

Nasaďte krycí šroubek na SCS šroubovák. Šroubovák je 
vybaven SCS konfigurací, která zajistí frikční spojení.

Nasaďte na implantát a zašroubujte na 15 Ncm. Jeho 
konstrukce zajistí těsné spojení mezi šroubem a 
implantátem.

Poznámka: Všechny krycí šroubky jsou dodávány 
sterilní a připraveny k použití. Následné povolení bude 
usnadněno použitím chlorhexidinpvého gelu nebo 
sterilní vazelíny, které se aplikují závity šroubku nebo 
kapny před zašroubování do implantátu.

Krok 2 – Uzavření rány
Naadaptujte mukoperiostální laloky a sešijte je
dohromady pomocí vámi zvoleného stehu.

Ujistěte se, že laloky jsou utěsněny přes implantát.
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4 Krok 4 – Uzavření rány a vložení vhojovací kapny
Důkladně vypláchněte vnitřní spojení implantátu
sterilním solným roztokem.

Vložte vhodnou vhojovací kapnu. (Pro optimální výběr
Bone Level vhojovací kapny se podívejte na str. 51 – 53)

Adaptujte měkkou tkáň a sešijte ji pevně bez pnutí
kolem vhojovací kapny.

Krok 3 – Znovuotevření: druhá operace
Lokalizujte implantát

Udělejte malý krestální řez směrem dolů k šroubku 
implantátu.

Lehce rozdělte lalok a odejměte krycí šroubky pomocí
SCS šroubováku.
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4.4.2 Transgingivální hojení
Variabilní portfólio hojících kapen je dostupné pro všechny Straumann implantáty a umožňuje tvarování 
měkkých tkání během transgingiválního hojení. Po ukončení hojící fáze jsou měkké tkáně zatíženy patřičnou 
provizorní nebo finální náhradou. (Pro výběr optimální vhojovací kapny se podívejte na str. 51 – 53).

Krok 1 – Vložení krycího šroubku či vhojovací kapny
Ujistěte se, že vnitřní konfigurace implantátu je čistá
bez krve a slin.

Nasaďte krycí šroubek  nebo vhojovací kapnu na SCS 
šroubovák. Šroubovák je vybaven SCS konfigurací, 
která zajistí frikční spojení.

Nasaďte na implantát a zašroubujte na 15 Ncm. Jeho 
konstrukce zajistí těsné spojení mezi šroubkem a 
implantátem.

Poznámka: Všechny krycí šroubky a vhojovací kapny 
jsou dodávány sterilní a připraveny k použití. Následné 
povolení bude usnadněno použitím gelu chlorhexidin 
nebo sterilní vazelíny, které se aplikují na závity kapny 
před zašroubováním do implantátu.

Krok 2 – Uzavření rány
Adaptujte měkkou tkáň okolo šroubku či vhojovací 
kapny a sešijte ji pevně bez pnutí okolo vhojovacího 
komponentu.
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Přehled abutmentů Bone Level a odpovídajících vhojovacích kapen.
Které vhojovací kapny se hodí ke kterému abutmentu?

Cementovatelná řešení

Platforma NC

Typ

Anatomický abutment Cementovatelný abutment

Materiál Ti Ti IPS e.max® IPS e.max® Ti Ti

Angulace 0° 15° 0° 15° 0° 0°

∅ (mm) 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0

GH (mm) 2.0 3.5 2.0 3.5 2.0 3.5 2.0 3.5 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0

GH (mm) 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 5.0 3.5 3.5 5.0 2.0 3.5 5.0

∅ (mm) 4.8 4.8 4.8 3.6 4.8

Typ

Kónické vhojovací kapny

Platforma RC

Typ

Anatomický abutment Cementovatelný abutment

Materiál Ti Ti IPS e.max® IPS e.max® Ti Ti

Angulace 0° 15° 0° 15° 0° 0°

∅ (mm) 6.5 6.5 6.5 6.5 5.0 6.5

GH (mm) 2.0 3.5 2.0 3.5 2.0 3.5 2.0 3.5 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0

GH (mm) 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0

∅ (mm) 6.5 6.5 5.0 6.5

Typ

Kónické vhojovací kapny
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Platforma NC

Typ

Anatomický Abutment SRA abutment

Materiál IPS e.max® IPS e.max® TAN TAN TAN TAN

Angulace 0° 15° 0° 0° 17° 30°

∅ (mm) 4.0 4.0 3.5 4.6 4.6 4.6

GH (mm) 2.0 3.5 2.0 3.5 1.0 2.5 4.0 1.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0

GH (mm) 3.5 5.0 3.5 5.0 2.0 3.5 5.0 2.0 3.5 5.0 3.5

∅ (mm) 4.8 3.6 4.8 4.8

Typ

Kónické vhojovací kapny

Platforma RC

Typ

Anatomický Abutment SRA abutment

Materiál IPS e.max® IPS e.max® TAN TAN TAN

Angulace 0° 15° 0° 17° 30°

∅ (mm) 6.5 6.5 4.6 4.6 4.6

GH (mm) 2.0 3.5 2.0 3.5 1.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0

GH (mm) 4.0 6.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0 4.0

∅ (mm) 6.5 5.0 5.0

Typ

Kónické vhojovací kapny

Podmíněně snímatelná řešení
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Platforma NC

Typ

SRA abutment LOCATOR®

Materiál TAN TAN TAN TAN Ti alloy

Angulace 0° 0° 17° 30° 0°

∅ (mm) 3.5 4.6 4.6 4.6 3.8

GH (mm) 1.0 2.5 4.0 1.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

GH (mm) 2.0 3.5 5.0 2.0 3.5 5.0 3.5 2.0 3.5 5.0

∅ (mm) 3.6 4.8 4.8 3.6

Typ

Kónické vhojovací kapny

Platforma RC

Typ

SRA abutment LOCATOR®

Materiál TAN TAN TAN Ti slitina

Angulace 0° 17° 30° 0°

∅ (mm) 4.6 4.6 4.6 3.8

GH (mm) 1.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

GH (mm) 2.0 4.0 4.0 3.5 2.0 4.0 6.0

∅ (mm) 5.0 5.0 5.0

Typ

Kónické vhojovací kapny

Hybridní řešení
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5.  Fáze hojení

5.1  Doba trvání fáze hojení

Situace Fáze hojení

SLActive® SLA®

 ▪ Dobrá kvalita kosti nebo dostatečná kvalita kosti
 ▪ Implantáty o průměru 4.1 mm nebo 4.8 mm a Straumann® 
SLActive®/SLA® povrchu délky ≥ 8 mm

Nejméně 3 – 4 týdnů Nejméně 6 týdnů

 ▪ Spongiozní kvalita kosti
 ▪ Implantáty o průměru 3.3 mm
 ▪ Implantáty Straumann® SLActive®/SLA® délky 6 mm

Nejméně 8 týdnů Nejméně 12 týdnů

 ▪ Straumann® Standard Plus krátký implantát 10 – 12 týdnů neuvedeno

• V situacích, kde SLActive®/SLA® povrch není úplně v 
kontaktu s kostí nebo kde se musí provést augmentace*, 
je nutno plánovat dobu hojení vzhledem k této 
skutečnosti.

Není žádný rozdíl v hojení horní a dolní čelisti.

* Tato technika by měla být provedena pouze zubními lékaři, kteří mají adekvátní zkušenosti s augmentačními procedurami.
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6.  Dodatečné informace o nástrojích

6.1 Chirurgické nástroje

Nástroje je nutné zkontrolovat z hlediska kompletnosti
a funkčnosti. Vždy by měla být k dispozici adekvátní zásoba
implantátů a náhradní sterilní nástroje. Za účelem sterilizace je
nutné nástroje rozebrat. Dobře udržované nástroje předchází
rozvoji infekce, která by mohla ohrozit pacienty i pracovní tým.

Abyste se vyhnuli kontaminaci operovaného prostoru, všechny
použité nástroje a materiály musí být sterilní. Pro předcházení
kontaminace sterilních nástrojů by tyto měly být vyjmuty
z chirurgické kazety pomocí pinzety a nasazeny do držáku nebo
ráčny. Pinzety (Obj. č. 046.110) byly vyvinuty a vytvarovány
speciálně tak, aby umožnily bezpečné uchycení zaoblených
nástrojů.

Všechny kroky vztahující se k údržbě chirurgických nástrojů
Straumann jsou součástí plánu hygieny stomatologických
pracovníků (viz také Péče a údržba chirurgických a protetických
nástrojů, 152.008).

6.1.1 Značení hloubky na nástrojích Straumann
Nástroje Straumann mají ukazatele hloubky v intervalech 2 mm,
které odpovídají dostupným délkám implantátů. Značky na vrtácích
jsou spojené mezi 10 mm a 12 mm. Nižší hrana značky odpovídá
10 mm a vyšší hrana 12 mm.

Když zavádíte implantát Straumann® Standard Plus nebo
implantát s tapered efektem do úrovně krčku implantátu
(viz kapitola 3), hloubka preparace musí být o 2 mm hlubší než
indikovaná délka implantátu.

Příklad: Hloubka preparace pro 10 mm SP implantát uasazený do
úrovně krčku musí být 12 mm.

Upozornění: Vlivem konstrukce a funkce vrtátků je špička vrtáku o 
0,4 mm delší než inserční hloubka implantátu (viz také str. 25)

1. Pilotní vrták 1, ∅ 2.2 mm
2. Hloubkoměr, ∅ 2.2 mm
3. Pilotní vrták 2. ∅ 2.8 mm
4. Spirální vrták PRO, ∅ 3.5 mm
5. Spirální vrták PRO, ∅ 4.2 mm
6.  Straumann® Standard Plus Implantát, ∅ 4.1 RN, délka 10 mm
7.  Straumann® Bone Level  Implantát, ∅ 4.1 RC, délka 10 mm
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∅ 2,2 mm ∅ 2,8 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,2 mm

6.1.2 Vrtáky na jedno použití
Stejně jako vrtáky pro více použití, jsou i vrtáky pro jediného
pacienta indikovány pro přípravu implantačního lůžka pro dentální
implantáty Straumann. Jsou dodávány jako sterilní a musí se
použít pouze pro jednu operaci a pouze pro jednoho pacienta.
Vrtáky pro jednoho pacienta mohou minimalizovat riziko infekce
pro pacienta. Jsou kódovány barvami pro snadnou identifikaci
šířky průměru.

Vlivem funkce a designu vrtáků je špička vrtáku o 0,4 mm delší
než inserční hloubka implantátu.

Jsou nabízeny dva typy vrtáků na jedno použití:
 ѹ Vrtáky se stopníkem (Drill Stop) (Obj. č. 040.440S, 040.441S, 

040.443S, 040.444S, 040.446S, 040.447S)
 ѹ Vrtáky bez stopníku (Obj. č. 040.400S, 040.401S, 040.403S, 

040.404S, 040.406S, 040.407S)

Vrtáky se stopníky Straumann® se používají, jak je popsáno v 
kapitole 6.1.3. níže.

Vrtáky bez stopníku nemají límeček na hřídeli a jsou indikovány 
zvláště pro použití s chirurgickými šablonami (viz kap. 3.2.4). Tyto 
vrtáky jsou určeny do vrtných pouzder nebo do chirurgických 
vrtacích šablon.

6.1.3  Straumann® Drill Stop – Přesná kontrola hloubky
Zarážka vrtáku Straumann® poskytuje přesnou kontrolu nad
hloubkou vrtání během přípravy implantačního lůžka pro zavedení 
dentálních implantátů Straumann. Díky dodávce ve sterilních
setech jsou vrtáky se zarážkou ihned připaveny k použití. Stopníky 
vrtáků Straumann® jsou navrženy k použití u jediného pacienta
a musí být použity ve spojení s vrtáky pro jediného pacienta, které
jsou pro ně zvláště navrženy.

Každý Drill stop set Straumann® obsahuje stopníky vrtáků
pro následující průměry:

∅ 2.2 mm (modrá), ∅ 2.8 mm (žlutá), ∅ 3.5 mm (červená),
∅ 4.2 mm (zelená). Tyto průměry odpovídají průměrům vrtáků
Straumann.

Vrták na jedno použití ( se 
stopníkem)

Stopníky vrtáků pro jednu hloubku
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Poznámka: Straumann® Drill Stops nejsou indikovány pro: 
 • Postexktrakční lůžka, kde je kostní dutina často širší než 

potřebný průměr pro preparaci vrtákem.
 • Použití s chirurgickou šablonou, z důvodu kolize se vzorem.

Pro více informací o stopníkách vrtáků Straumann® se prosím
podívejte do brožury Straumann® Drill Stop: Kontrola Hloubky, 
152.053.

Straumann® Drill Stop referenční nákres

Krátký vrták Dlouhý vrták

A16 mm

Typ se zarážkou Typ se zarážkou

14 mm

12 mm

10 mm

 8 mm

 6 mm

 4 mm

A

B

B

C

C

D

D
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6.1.4 Straumann® chirurgická kazeta
Chirurgická kazeta se používá pro bezpečné skladování a sterilizaci chirurgických nástrojů a 
pomocných nástrojů pro Straumann® Dental Implant System. Chirurgická kazeta je vyrobena 
z termoplastů vysoce odolných proti oděru, které slouží po celé roky v oblasti medicíny a jsou 
vhodné pro častou sterilizaci v autoklávu.

 Nitrokostní implantát o průměru 3.3 mm

 Nitrokostní implantát o průměru 4.1 mm

 Nitrokostní implantát o průměru 4.8 mm

 Návody ke sterilizaci Straumann® chirurgické kazety naleznete v brožuře
Péče a údržba chirurgických a protetických nástrojů, 152.008.
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Ráčna
Ráčna Straumann® Dental Implant System  
je dvoudílný pákový nástroj s rotační 
vložkou pro změnu směru.

Ráčna je nutná pro následující případy:
 ѹ manuální vytvoření závitu do kosti pro 

implantát 
 ѹ manuální zavedení implantátu do jeho 

pozice v lůžku

Rozebrání ráčny
Po uvolnění může být rotační vložka
vyjmuta z ráčny. Ráčna musí být rozebrána 
kvůli čištění a sterilizaci.

Servisní klíč
Ráčna je dodávána společně se 
servisním klíčem, který se používá pro
uvolňování šroubu u vložky ráčny.

6.1.5 Ráčna
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6.1.6  Klíč na přenosový díl
Klíč na přenosový díl se používá:
 ѹ k stabilizaci ráčny.
 ѹ pro vyjmutí adaptéru z přenosového dílu.

Stabilizace ráčny
Použijte čep Přenosového klíče  pro stabilizaci 
ráčny během vkládání implantátu nebo při práci se 
závitníkem.

Tvar klíče na přenosový díl je speciálně navržen pro 
různé situace v ústech:
• Otevřený konec: pokud máte dostatek prostoru 

mesiodistálně, otevřený konec klíče se nasadí na 
šestihran přenosového dílu a je možné pootočit 
s přenosovým dílem v implantátu.

• Uzavřený konec: jste-li limitování mesiodistálně, 
uzavřený konec klíče se nasadí na šestihran přes 
přenosový díl. Aby toto mohlo být provedeno, 
je třeba vyjmout adaptér na ráčnu nebo na 
kolínko.

Poznámka: Více informací o přenosovém dílu 
LoximTM  (viz str. 8)

6.1.7   SCS Šroubováky

Otevřený konec

SCS Šroubovák pro manuální 
použití  do ráčny
Šroubovák: krátký, střední, 
dlouhý
Délky: 15 mm, 21 mm, 27 mm
Materiál: nerezová ocel

Uzavřený konec

SCS šroubovák pro mechanické 
použití v kolínku
Šroubovák: krátký, střední, 
dlouhý
Délky: 20 mm, 26 mm, 32 mm
Materiál: nerezová ocel
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6.2 Osteotomy

6.2.1 Sada nástrojů ke kondezaci kosti (Obj. č. 040.500)
 ѹ Pro případy řídké spongiózní (houbovité) kosti (třída kosti III a IV).
 ѹ S těmito nástroji může být kost zesílena tak, aby se zlepšila primární stabilita implantátu.
 ѹ Nástroje s průměry 2.2 mm, 2.8 mm, 3.5 mm a 4.2 mm odpovídají průměrům implantátů Straumann® Dental 

Implant System. 
 ѹ Jsou dostupné dvě verze těchto nástrojů: přímé nebo angulované, které umožní přístup do distálních oblastí.

Osteotomy pro kondenzaci 
kosti

Vložte osteotomy do požadované délky implantátu za použití lehce točivých 
pohybů.
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6.2.3 Hloubkové stopníky pro osteotomy
Všechny osteotomy mají jasné laserové označení pro hloubky 6 mm, 8 mm, 10 mm,
12 mm a 14 mm. Nastavitelné hloubkové zarážky navíc umožní kontrolu hloubky.

 Viz také DVD ,,Straumann® Dental Implant System - Chirurgie" Obj. č. 150.541, 
,,Osteotomy Straumann"

Hloubkové stopníky pro osteotomy

6.2.2 Sada nástrojů pro uzavřený sinus lift (Obj. č. 040.501)

 ѹ Pro případy s nedostatečnou výškou vertikální kosti
 ѹ Díky poklepání paličkou na osteotom může dojít k elevaci Schneiderovi 

membrány.
 ѹ Před použitím nástrojů je žádoucí namontovat hloubkové stopníky, aby se 

nepřekročila předdefinovaná pracovní hloubka. Stopníky se montují na nástroj 
za použití SCS šroubováku.

 ѹ Kost se připraví pomocí spirálních vrtáků (∅ 2.2 mm/2.8 mm/3.5 mm/4.2 mm) 
v souladu s požadovaným průměrem implantátu. Chirurg postupuje svými 
vlastními metodami velice obezřetně až ke kortikální kosti minimální vzdálenost 
1 mm). Tento process vyžaduje přesné radiologické plánování.

 ѹ Během elevace aplikujte na lůžko implantátu take autologní a/nebo aloplastickou 
výplň nebo kostní materiál. Zavedený materiál funguje jako podklad zvedající 
sliznici v souladu s principy hydrauliky.

 ѹ Vložte implantát opatrně bez použití dodatečné síly.

Poznámka: Nástroje s průměry 2.2 mm, 2.8 mm, 3.5 mm a 4.2 mm odpovídají 
průměrům implantátů Straumann® Dental Implant System. Jsou dostupné dvě 
verze těchto nástrojů: přímé nebo angulované, které umožní přístup do distálních 
oblastí.

Osteotomy pro uzavřený sinus lift
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Surgery Tracking Sheet for Straumann®   
Cutting Instruments
Cutting instruments for S, SP, TE, NNC, BL Implants

Article Art. No. Dimensions Number of surgical procedures

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Round Bur 044.022 ∅ 1.4 mm

Round Bur 044.003 ∅ 2.3 mm

Round Bur 044.004 ∅ 3.1 mm

Pilot Drill 1 044.210 ∅ 2.2 mm, short

Pilot Drill 1 044.211 ∅ 2.2 mm, long

Pilot Drill 2 044.214 ∅ 2.8 mm, short

Pilot Drill 2 044.215 ∅ 2.8 mm, long

Twist Drill PRO 044.250 ∅ 3.5 mm, short

Twist Drill PRO 044.251 ∅ 3.5 mm, long

Twist Drill PRO 044.254 ∅ 4.2 mm, short

Twist Drill PRO 044.255 ∅ 4.2 mm, long

SP Profile Drill, RN 044.086 ∅ 2.8 mm, short

SP Profile Drill, RN 044.087 ∅ 2.8 mm, long

SP Profile Drill, RN 044.088 ∅ 3.5 mm, short

SP Profile Drill, RN 044.089 ∅ 3.5 mm, long

SP Profile Drill, WN 044.084 ∅ 4.2 mm, short

SP Profile Drill, WN 044.085 ∅ 4.2 mm, long

TE Profile Drill, RN 044.701 ∅ 2.8 mm, short

TE Profile Drill, RN 044.708 ∅ 2.8 mm, long

TE Profile Drill, RN 044.705 ∅ 3.5 mm, short

TE Profile Drill, RN 044.712 ∅ 3.5 mm, long

TE Profile Drill, WN 044.703 ∅ 4.2 mm, short

TE Profile Drill, WN 044.710 ∅ 4.2 mm, long

BL/NNC Profile Drill 026.2303 ∅ 3.3 mm, short

BL/NNC Profile Drill 026.2306 ∅ 3.3 mm, long

BL Profile Drill 026.4303 ∅ 4.1 mm, short

BL Profile Drill 026.4306 ∅ 4.1 mm, long

BL Profile Drill 026.6303 ∅ 4.8 mm, short

BL Profile Drill 026.6306 ∅ 4.8 mm, long

S/SP Tap for Ratchet 044.590 ∅ 3.3 mm, short

S/SP Tap for Ratchet 044.591 ∅ 3.3 mm, long

S/SP Tap for adapter 044.575 ∅ 3.3 mm

15X.755.indd   1 25.09.14   11:32

Article Art. No. Dimensions Number of surgical procedures

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S/SP Tap for Ratchet 044.592 ∅ 4.1 mm, short

S/SP Tap for Ratchet 044.593 ∅ 4.1 mm, long

S/SP Tap for adapter 044.577 ∅ 4.1 mm

S/SP Tap for Ratchet 044.594 ∅ 4.8 mm, short

S/SP Tap for Ratchet 044.595 ∅ 4.8 mm, long

S/SP Tap for adapter 044.579 ∅ 4.8 mm

BL/TE/NNC Tap for adapter 026.2310 ∅ 3.3 mm

BL/TE Tap for adapter 026.4310 ∅ 4.1 mm

BL/TE Tap for adapter 026.6310 ∅ 4.8 mm

Article Art. No. Dimensions Number of surgical procedures

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BLT Pilot Drill 026.0001 ∅ 2.2 mm, short  

BLT Pilot Drill 026.0002 ∅ 2.2 mm, long  

BLT Drill 026.2200 ∅ 2.8 mm, short  

BLT Drill 026.2201 ∅ 2.8 mm, long  

BLT Drill 026.4200 ∅ 3.5 mm, short  

BLT Drill 026.4201 ∅ 3.5 mm, long  

BLT Drill 026.6200 ∅ 4.2 mm, short  

BLT Drill 026.6201 ∅ 4.2 mm, long  

BLT Profile Drill 026.0003 ∅ 3.3 mm, short  

BLT Profile Drill 026.0004 ∅ 3.3 mm, long  

BLT Profile Drill 026.0005 ∅ 4.1 mm, short  

BLT Profile Drill 026.0006 ∅ 4.1 mm, long  

BLT Profile Drill 026.0007 ∅ 4.8 mm, short  

BLT Profile Drill 026.0008 ∅ 4.8 mm, long  

BLT Tap 026.0009 ∅ 3.3 mm  

BLT Tap 026.0010 ∅ 4.1 mm  

BLT Tap 026.0011 ∅ 4.8 mm  

© Institut Straumann AG, 2014. 
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of 
Straumann Holding AG and/or its a�liates. All rights reserved.
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4Note: Because Straumann Drills and Taps are precisely manufactured and made of high quality material, they 
can be used in up to 10 surgical procedures. However, careful  handling and cleaning techniques are essential 
to maintain correct function (refer to Care and maintenance of surgical and prosthetic instruments, 152.008). 
For additional information visit www.straumann.com

Cutting instruments for BLT Implants
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6.2 Čištění a péče o nástroje

Pečlivé ošetřování všech nástrojů je velice důležité. I to nejmenší poškození 
špiček vrtáků (např. při “vhození” vrtáků do misky s vodou) působí na kvalitu 
řezání a tím ovlivní klinický výsledek. Pečlivá a správná péče, vysoce kvalitní 
materiál a vynikající výrobní zpracování zajišťují opakované používání 
(doporučuje se maximálně 20x). Tabulka chirurgie pro Straumann® Řezné 
nástroje, 152.755 udává přehled o počtu použití jednotlivého nástroje.

Straumann® nástroje s vysokou řezací výkonností jsou základním požadavkem 
pro úspěšnou implantaci. Pamatujte na následující:

 • Nikdy nenechte nástroje spadnout na špičku.
 • Každý nástroj použijte pouze pro daný účel.
 • Nikdy nenechte zbytky po chirurgickém zákroku (krev, výměšky, zbytky 

tkání) uschnout na nástrojích, vyčistěte je ihned po zákroku.
 • Zatuhlé nánosy čistěte pouze jemným kartáčkem. Nástroje rozeberte a 

vyčistěte řádně dutiny.
 • Nikdy nedezinfikujte, nečistěte (ani ultrazvukem) nebo nesterilizujte 

společně nástroje vyrobené z různých materiálů.
 • Používejte pouze čistidla a dezinfekční prostředky určené pro daný materiál 

a postupujte podle instrukcí výrobce.
 • Oplachujte dezinfekční a čistící prostředky velmi důkladně vodou.
 • Nikdy nenechávejte nebo neskladujte nástroje vlhké nebo mokré.

Další informace nalezenete v brožuře Péče a údržba prototetických 
instrumentů, 152.008.
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7. Další informace

Poznámka: Naše detailní dokumentace Vám pomůže 
při pečlivém plánování léčby a provedení náhrady na 
implantáty:
 ѹ „Výroba a použití individuální chirurgické šablony“, 

Ref. č. 152.290
 ѹ „Straumann Narrow Neck implantát“, Ref. č. 152.305
 ѹ „Korunkové a můstkové náhrady s prostetickým 

systémem synOcta®“, Ref. č. 152.255/cz
 ѹ „Korunkové a můstkové náhrady se systémem 

masivních sekundárních dílů“, Ref. č. 152.254
 ѹ „Osteotomy Straumann“, Ref. č. 150.855 a 150.857

 DVD Straumann® Dental Implant System – 
Chirurgie, Ref. č. 150.541, obsahuje následující filmy:
• Měření a postup analýzy pro plánování operace
• Implantace Standard Plus implantátu
• Implantace Tapered Effect implantátu
• Chirurgická kazeta Straumann
• Osteotomy Straumann

Péče a údržba nástrojů
Dobře udržované nástroje jsou základním požadavkem 
pro úspěšnou léčbu.
Detailní informace naleznete v brožuře “Péče a údržba 
chirurgických a protetických nástrojů“, Ref. č. 152.008.

Straumann záruky
 ѹ Jako švýcarská společnost klademe velmi 

výraznou důležitost výrobě našich produktů 
v nejvyšší kvalitě. Jsme pevně přesvědčeni 
o vědeckém a klinickém základu našeho 
Straumann® Dental Implant System a čerpáme z 
našeho know-how již téměř  30 let kvalitní výroby. 
Záruka Straumann reguluje nahrazení všech 
komponentů Systému dentálních implantátů 
Straumann®. Detailní informace naleznete v 
brožuře Záruka Straumann, 152.360

Explantace (odstranění implantátu)
 ѹ Pro získání pokynů k explantaci se odkazujte na 

Návod k použití Explantační postup pro dentální 
implantáty Straumann® 150.854. Komponenty 
požadované pro explantaci lze nalézt v aktuálním 
produktovém katalogu.

Reference
Straumann® Dental Implant System byl podrobně 
klinicky zdokumentován během 30 let. Současné 
bibliografické reference naleznete na naší webové 
stránce www.straumann.cz, www.straumann.com 
nebo kontaktujte, prosím, obchodní zástupce firmy 
Straumann.

Kurzy a školení
Pokračující vzdělávání zaručuje dlouhodobý úspěch! 
Ohledně informací o připravovaných kurzech a 
školeních na Straumann® Dental Implant System 
kontaktujte, prosím, přímo Vašeho obchodního 
zástupce firmy Straumann. Další informace na www.
straumann.cz nebo www.straumann.com.

Záruka kvality v souladu s MDD 93/42/EEC
Všechny výrobní fáze podléhají v Institutu Straumann 
AG regulacím zakotveným v systému záruky kvality 
EN ISO 9001. Tento evropský standard stanovuje 
podmínky, které k tomu, aby byla uznána, musí 
společnost splnit vzhledem k jednotné záruce kvality v 
průběhu jejího výrobního procesu. Naštěstí obzvláště 
vysoké standardy jsou očekávány od zdravotnických 
výrobků. Jsou definovány v evropském standardu 
ISO 13485, který také splňujeme. To zajišťuje, že naše 
výrobky a služby splňují očekávání našich klientů a je 
možné je kdykoliv opakovat a dohledat. Naše výrobky 
jsou přizpůsobeny požadavkům pro charakteristiku 
výrobku a bezpečnost pacienta, které jsou zakotveny 
v evropských předpisech pro zdravotnické výrobky. 
Proto všechny naše výrobky podléhající těmto 
zákonným požadavkům jsou označeny znakem CE. 
Institut Straumann AG splňuje přísné požadavky 
evropské normy 93/42/EEC pro zdravotnické výrobky 
a standardy EN ISO 9001 a ISO 13485.

7.1  Dokumentace



65

Prosím vezměte na vědomí
Uživatelé musí mít odpovídající znalost a znát instrukce o zacházení 
s produkty Straumann CADCAM nebo dalšími produkty Straumann 
(„produkty Straumann“) pro bezpečné a řádné zacházení s produkty 
Straumann v souladu s návody k použití.

Produkty Straumann musí být používány v souladu s instrukcemi 
pro použití poskytované výrobcem. Uživatel je odpovědný za to, že 
zařízení bude používáno podle daných instrukcí a určí, zda je toto 
zařízení vhodné pro situaci individuálního pacienta.

Výrobky Straumann jsou částí celkového konceptu a musí být
používány pouze ve spojení s odpovídajícími originálními
komponenty a nástroji distribuovanými Institutem Straumann AG,
jeho základní mateřskou společností a všech jeho poboček
a zástupců takové mateřské společnosti (“Straumann”), pokud
není v tomto dokumentu stanoveno jinak pro daný výrobek
Straumann. Pokud v tomto dokumentu nebo v příslušném návodu k 
použití není společností Straumann doporučeno používání výrobků
třetích stran, bude jakékoli toto použití mít na následek pozbytí
jakékoli záruky nebo jiné povinnosti Straumann, vyslovené nebo
implicitní.

Dostupnost
Některé z výrobků Straumann uvedené v tomto dokumentu
nemusí být dostupné ve všech zemích.

Varování
Dodatečně k varovným upozorněním v tomto dokumentu musí
být naše produkty zabezpečeny před vdechnutím, pokud jsou
používány intraorálně.

Platnost
Po vydání tohoto dokumentu jsou nahrazeny všechny předchozí
verze.

Dokumentace
Pro podrobné instrukce k výrobkům Straumann kontaktujte
Vašeho zástupce Straumann.

Copyright a ochranná známka
Dokumenty Straumann® nesmí být tištěny a zveřejňovány,
částečně nebo zcela, bez písemného souladu firmy Straumann.
Straumann® a/nebo další ochranné známky a loga Straumann®
zde zmíněné jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky Straumann Holding AG a/nebo jeho poboček.

Vysvětlení symbolů na etiketách a v příbalových 
letácích

 LOT, sériové číslo

 Objednací číslo (referenční)

Sterilizováno gama zářením

…min.

 Spodní teplotní limit

…max.

 Horní teplotní limit

…max.

…min.

 Teplotní rozsah

  Varování: Federální (USA) zákony omezují
                  prodej tohoto produktu a dovolují ho pouze       
                  na základě objednávky stomatologa nebo
                  lékaře.

 Nepoužívejte opakovaně

 Nesterilní

 Čtěte příbalový leták

 Použijte před datem expirace

 Chraňte před světlem a teplem

  Straumann výrobky mají certifikát CE a 
splňují požadavky evropské směrnice na 
zdravotnické prostředky, nařízení 93/42 EEC

  Informace a návody k použití jsou dostupné
www.ifu.straumann.com nebo 

                  www.straumann.cz

7.2 Důležitá upozornění



Straumann s.r.o. 
Na Žertvách 2196/34 
CZ - 180 00 Praha, Česká republika 
Telefon +420 284 094 650 
E-mail info.cz@straumann.cz  
www.straumann.cz

LOCATOR® je registrovaná obchodní značka firmy Zest IP Holdings LLC, USA. IPS e.max® je registrovaná obchodní značka firmy                           
Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2016. Všehna práva vyhrazena.
Straumann® a/ nebo ostatní obchodní značky a loga z Straumann® zde jsou uvedené ochranné známky a registrované obchodní
známky společnosti Straumann AG a/ nebo jejích dceřiných společností
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