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ÚČEL TÉTO BROŽURY

Tato brožura popisuje základní kroky požadované při zhotovení a fixaci pro-
tetických náhrad implantáty řady Straumann® Bone Level

Podrobné informace, týkající se implantace a práce s měkkými tkáněmi, naleznete
v brožuře Straumann® Bone Level Implants – Základní informace k chirurgickému
postupu“ (Ref.č. 152.754).

Další informace naleznete také na DVD „Chirurgické a protetické postupy pro im-
plantáty Straumann® řady Bone Level“ (Ref.č. 150.760).

Poznámka
Jednotlivé postupy pro zubní techniky a lékaře – protetiky jsou rozdílné. Jsou proto
v patřičných kapitolách této příručky rozlišeny barevným kódem:

Účel této brožury

Laboratorní postup
Protetický postup

Ne všechny uváděné produkty jsou dostupné ve všech zemích.
Veškeré produkty, uváděné v této brožuře, jsou určeny pouze k jednomu použití,
pokud není uvedeno jinak.
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Implantáty Straumann® řady Bone Level poskytují řešení pro veškerá ošetření na úrovní kosti a nabízejí osvědčenou kvalitu
a zkušenosti společnosti Straumann. Design implantátů je založen na nejnovější technologii a vědeckých poznatcích v im-
plantologii. Navíc respektuje klíčové biologické principy, přináší předvídatelné estetické výsledky a nabízí jednoduchou
manipulaci ve všech ohledech.

1. IMPLANTÁTY ŘADY STRAUMANN® BONE LEVEL –
ZKUŠENOSTI APLIKOVANÉ NA ÚROVNI KOSTI

Bone Control Design™
Unikátní Design pro optimální zacho-
vání krestální kosti™ je založen na klí-
čových biologických principech a dů-
kladném vědeckém výzkumu tak, aby
podporoval zachování krestální kosti
a stabilizoval měkké tkáně. Vyznačuje
se následujícími rysy:
p Rychlá osseointegrace s využitím po-

vrchové technologie SLActive.
p Optimální přenos sil do kosti pro-

střednictvím biomechanického desig-
nu implantátu.

p Zohlednění biologické šíře s hori-
zontální vzdáleností mikroštěrbiny
ve vztahu ke kosti.

p Redukce mikropohybů při současné
kontrole mikroštěrbiny prostřednictvím
kónického spojení.

Consistent Eemergence Profile™
Protetické komponenty pro implantáty
řady Straumann® Bone Level jsou
navrženy tak, aby umožnily vysoce
estetickou rekonstrukci, která perfekt-
ně napodobuje přirozené zuby. De-
sign komponentů této řady umožňuje
snadno dosáhnout estetických výsled-
ků prostřednictvím práce s měkkými
tkáněmi.

CrossFit™ spojení
Protetické spojení implantát/sekundární
díl je intuitivní a samonaváděcí.
CrossFit™ spojení
p Poskytuje jednoznačné spojení

umožněné čtyřmi drážkami a hlubo-
kým vnitřním konusem.

p Zajišťuje odolnost proti rotaci díky
ortogonální shodě mezi implantátem
a sekundárním dílem.

p Poskytuje protetickou variabilitu
a dlouhodobou mechanickou stabili-
tu prostřednictvím vnitřního kónického
spojení.

1. Implantáty řady Straumann® Bone Level – Zkušenosti aplikované na úrovni kosti

Consistent Eemergence Profile™

Zjednodušení managementu
měkkých tkán

Bone Control Design™

Optimalizace ochrany krestální kosti díky
zohlednění biologických principů

CrossFit™ spojení

Pocit dosednutí a preciznost samonavá-
děcího spojení
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2. VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1 CrossFit™ spojení
Straumann® Bone Level implantát se vyznačuje novým in-
tuitivním spojením mezi implantátem a sekundárním dílem,
které je samonaváděcí a umožňuje jednoduché nasazení.
Dovoluje jednoznačné dosednutí všech komponentů a po-
skytuje vynikající odolnost proti rotaci, stejně tak jako dlou-
hodobou stabilitu.

Přesnost a jednoduchost: 4 drážky
CrossFit™ spojení se vyznačuje čtyřmi drážkami,
umožňujícími repozici protetických komponentů.
Tato konfigurace je charakterizována následovně:
p jednoduché nastavení polohy shodné s implantátem
p jednoznačné a naváděné dosednutí abutmentu
p flexibilitu při umísťování angulovaných sekundárních dílů
p optimální odolnost proti rotaci zajištěná vzájemnou kolmou

polohou implantátu a sekundárního dílu.

Obrázek 1: Vnitřní spojení při pohledu shora, jsou vidět
čtyři vnitřní drážky.

Obrázek 2: Zasunutí sekundárního dílu, krok 1.
Sekundární díl je umístěn do drážek implantátu.

2. Všeobecné informace
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Obrázek 3a: Zasunutí sekundárního dílu, krok 2
Sekundární díl je otáčen až do polohy shodné se čtyřmi
drážkami.

Obrázek 3b: Zasunutí sekundárního dílu, krok 3
Sekundární díl poté dosedne do konečné polohy.

Obrázek 4: Sekundární díl je umístěn, vzájemná poloha
vůči implantátu je dokonale kolmá.

Spolehlivost a flexibilita: Kónické spojení
CrossFit™ spojení se vyznačuje konusem se zlepšenými mechanickými vlastnostmi,
které poskytují vice flexibility pro protetické řešení.
Kónické protetické spojení poskytuje:
p redukci mikro pohybů a minimalizaci mikroštěrbin
p vynikající dlouhodobou mechanickou stabilitu a optimální rozdělení tlakových sil
p přesné dosednutí sekundárního dílu do implantátu
p zjednodušené snímání otisku i pro disparalelně umístěné implantáty

2. Všeobecné informace
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Zlatý sekundární díl pro korunku2.2 PROTETICKÉ MOŽNOSTI

Jednotlivá korunka

Podmíněně
snímatelná

Cementovaná

Anatomický sekundární díl

Zlatý sekundární díl pro korunku

Meso sekundární díl

2. Všeobecné informace

Anatomický IPSe.max®

sekundární díl

CADCAM keramický sekundární díl

Anatomický IPSe.max®

sekundární díl

Anatomický IPSe.max®

sekundární díl

CADCAM keramický sekundární díl

CADCAM titanový sekundární díl

Cementovatelný sekundární díl

Můstek

Podmíněně
snímatelný

Cementovaný

Anatomický sekundární díl

Zlatý sekundární díl pro korunku

Meso sekundární díl

Zlatý sekundární díl pro můstek

CADCAM keramický sekundární díl

CADCAM titanový sekundární díl

Cementovatelný sekundární díl

Multi Base sekundární díl



72. Všeobecné informace

LOCATOR® sekundární díl

Snímatelná náhrada bezzubé čelisti

Retentivní hlava

sekundární díl pro třmeny, zlatý

sekundární díl pro třmeny, titanovýTřmen

Zlatý sekundární díl pro můstek
Individualizovaný

třmen

Anatomický sekundární díl

Meso sekundární díl

Zlatý sekundární díl pro korunku

Teleskop

Multi Base sekundární díl
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2.3 PŘEHLED SEKUNDÁRNÍCH DÍLŮ

Anatomický
sekundární díl

Meso
sekundární díl

Zlatý
sekundární díl
pro korunku

Zlatý
sekundární díl
pro můstek

Anatomický
IPS e.max®

sekundární díl

Jednotlivá korunka
Upevnění šroubem � �

Upevnění cementem � � � �

Můstek
Upevnění šroubem �

Upevnění cementem � � � �

Snímatelná náhrada bezzubé čelisti
Teleskop � � �

Retentivní hlava
Třmen �

Otisk
Úroveň implantátu � � � � �

Úroveň sekundárního dílu �

Materiál* Titan Titan Ceramicor® Ceramicor® Dioxid zirkonia

Kapitola 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5

*Viz informace o sterilizačních podmínkách v kapitole 8.

2. Všeobecné informace
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CADCAM
keramický
sekundární díl

CADCAM
titanový
sekundární díl

Cementovatelný
sekundární díl

Multi Base
sekundární díl

Sekundární díl
pro třmen,
zlatý

Sekundární díl
pro třmen,
titanový

LOCATOR®

Sekundární
díl

�

� � �

�

� � �

�

� � �

� � � � � � �

� � �

Dioxid zirkonia Titan Titan Slitina titanu Ceramicor® Titan Slitina titanu

6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 6.10

2. Všeobecné informace
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2.4 KÓDOVÁNÍ
Sortiment implantátů Straumann® řady Bone Level má jednoduché a důkladné barevné kódování a označení laserem, které
umožňuje rychlou a přesnou identifikaci sekundárních dílů, chirurgických nástrojů a příslušenství. Tento koncept podstatně
zjednodušuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky procesu ošetření.

Následující schéma ilustruje výše zmíněný přístup:

2. Všeobecné informace

Spojení Průměr
implantátu

Nástroje Implantát Krycí šroub

Narrow CrossFit™
(NC)

3,3 mm

Regular CrossFit™
(RC)

4,1 mm
4,8 mm

Označení laserem (NC/RC) � �

Barevný kód �



112. Všeobecné informace

Hojící kapna Otiskovací pin Analog implantátu Provizorní
sekundární díl

Sekundární díl

� �

� � � � �

Hlava šroubu Hlava šroubu
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3. PŘEDOPERAČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Pečlivé plánování ošetření je nanejvýš důležité. Absolutním předpokladem pro
zajištění úspěchu ošetření je celková předimplantační diagnóza, vyhodnocení
a plán. Implantát formuje apikální část celé náhrady, a je proto základem pro plá-
nování chirurgického postupu. Otevřená a důkladná komunikace mezi pacientem,
lékařem a zubním technikem je rozhodující pro dosažení vynikající obnovy chrupu
pomocí implantátu.

3.1 VOSKOVÝ MODEL/PŘÍPRAVA
Aby bylo možné stanovit topografickou situaci, orientaci os
a výběr implantátů, doporučuje se navoskování s použitím
dříve připraveného sádrového odlitku. Následovně je možné
určit typ suprastruktury. Voskový set-up může být později použit
jako základ pro rentgenové snímky nebo jako šablona pro
vrtání i pro zhotovení provizorní náhrady.
Sekundární díly by vždy měly být zatěžovány v ose. V ideál-
ním případě je podélná osa implantátu v souhlasném směru
s vrcholem protilehlého zubu. Nemělo by docházet k forma-
ci extrémně špičatých hrotů, protože by mohlo vzniknout zatí-
žení, které je odlišné od běžného fyziologického standardu.

3.2 RENTGENOVÁ ŠABLONA S REFERENČNÍMI
KULIČKAMI

Pro snadnější určení použitelné kosti se doporučuje použití
rentgenové šablony s referenčními rentgenovými kuličkami.
Nejprve označte zvolenou pozici implantátu na sádrovém
modelu. Poté připevněte rentgenové referenční kuličky
do označených míst a zhotovte vakuově tvarovanou ša-
blonu s kuličkami. Následovný rentgenový snímek nebo
počítačová tomografie (CT) poskytnou informaci o použitel-
né kosti, její kvalitě a tloušťce sliznice. Na základě těchto
informací lze určit počet a přesné pozice implantátů, jejich
průměry a délku.

Rentgenová referenční kulička má průměr 5mm.
Zobrazení kuličky na rentgenovém snímku po-
skytuje referenční hodnotu pro měřítko zvětšení.

3. Předoperační plánování
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3.3 INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÁ CHIRURGICKÁ ŠABLONA
Šablona vyrobená na míru může pomoci při plánování a přípravě lůžka implantátu a umožní precizní použití řezných nástrojů.
Východiskem pro plánování chirugické šablony by měl být požadovaný protetický výsledek.

S těmito komponenty lze vyrobit chirurgickou vrtací šablonu obvyklým způsobem:

Ref. č. Výrobek Rozměry

049.810V4 Vodící vrtací pouzdro s límcem výška 10mm
vnější Ø 3,5mm
vnitřní Ø 2,3mm

049.818V4 Pin profilovaný pro 049.810 Výška 16mm
Ø 2,2/3,5mm

049.816V4 Pin pro 049.810 Výška 16mm
Ø 2,2mm

049.817V4 Pin pro 049.810 Výška 10mm
Ø 2,2mm

049.819V4 Pin pro 049.810 Výška 16mm
Ø 3,5mm

Brožura „Výroba a použití individuálně vyrobené chirurgické šablony“ (Ref.č. 152.290) obsahuje dvě me-
tody zhotovení s instrukcemi krok za krokem.

Vakuově vytvořená šablona s včleněnými piny
jako rentgenový ukazatel.

Vakuově vytvořená šablona s včleněnými vodí-
cími vrtacími pouzdry jako chirurgická šablona.

3. Předoperační plánování
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Ref. č. Popis výrobku Rozměry Materiál

040.526 Sada termoplastických vrtacích šablon pro jeden zub obsahuje:

Termoplastická chirurgická šablo-
na (V5)

vodicí vrtací pouzdro, výška
10mm,
vnitřní Ø 2,3mm

titan/polymer

Vodící pin (V5) Délka 20mm, Ø 2,3mm nerezová ocel

Vrták pro zubní laboratoř Ø 2,3mm ocel

040.527 Sada termoplastických chirurgických šablon pro zkrácený zubní oblouk obsahuje:

Termoplastická chirurgická šablo-
na (V5)

vodicí vrtací pouzdro, výška
10mm,
vnitřní Ø 2,3mm

titan/polymer

Vodící pin (V5) Délka 20mm, Ø 2,3mm nerezová ocel

Vrták pro zubní laboratoř Ø 2,3mm ocel

V5 = 5ks v balení
Pro detailnější informace nahlédněte do letáku „Sady termoplastických vrtacích šablon“ (Ref.č.150.902)

3.4 TERMOPLASTICKÁ CHIRURGICKÁ ŠABLONA

Otvor je vyvrtán do sádrového anatomického modelu podle dříve určené pozice implantátu a osy. Poté
je pin vložen do vyvrtaného otvoru, aby byla zkontrolována pozice implantátu. Následovně je šablona
zahřívána ve vodě až do doby, než změkne a stane se průhlednou. Nyní je šablona umístěna na vodící
pin a přitlačena na sádrové zuby. Po ochlazení a dezinfekci určí termoplastická vrtací šablona naprosto
přesně, jak bude veden pilotní vrták (Ø 2,2 mm).

Chirurgická šablona pro náhradu jednoho zubu Chirurgická šablona pro zkrácený zubní oblouk
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Hojící kapny

Prefabrikovaný formovač gingivy
(titan)

kapitola 4.2

Individualizovatelný formovač
gingivy (polymer)

kapitola 4.4

Sekundární díl pro provizorní náhrady

(polymer s titanovou vložkou)
kapitola 4.5

Produktová řada implantátů Straumann® Bone Level klade silný důraz především na estetická hlediska. Na-
bízí řešení na míru, která dovolují přírozené tvarování měkkých tkání a jejich zachování u všech indikací.
Rovněž nabízí rozmanité portfolio hojících kapen a sekundárních dílů pro provizorní náhrady. Toto portfo-
lio obsahuje také individuálně upravitelné komponenty z polymerů, které umožňují velmi rychlé zhotovení.

4. MANAGEMENT MĚKKÝCH TKÁNÍ

4.1 NABÍDKA ŘEŠENÍ PRO MANAGEMENT MĚKKÝCH TKÁNÍ

4. Management měkkých tkání

Estetické výsledky jsou zásadně podmíněny úspěšnou prací s měkkými tkáněmi. Pro její optimální formová-
ní jsou dostupné různé komponenty s jednotným emergence profilem™. Toto platí pro všechny hojící kap-
ny a sekundární díly pro provizorní i konečné náhrady, a proto jsou výstupové profily jednotné v průběhu
celého procesu ošetřování (výběr optimální hojící kapny viz kapitola 4.3).

Kapna pro fázi hojení Provizorní náhrada Definitivní náhrada
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4.2 PREFABRIKOVANÝ FORMOVAČ GINGIVY

Způsob použití
p Management měkkých tkání
p Uzávěr spojení implantátu pro subgingivální i transgingivální hojení

Charakteristika

Jednoduchost
p Jeden díl
p Barevné kódování a značení laserem
p Anatomicky tvarované emergence profile korespondují s profily otiskovacích

pinů a finálních sekundárních dílů (výběr optimálního dílu viz kapitola 4.3)

Spolehlivost
p Pevné spojení

4. Management měkkých tkání

Protetický postup: str. 17–18



1

2

17

4.2.1 Prefabrikovaný formovač gingivy – Protetický prostup

Krok 1 – Zavedení
p Zaveďte formovač gingivy šroubovákem SCS. Frikční úchyt-

ka ho přidrží k nástroji a zajistí bezpečnou manipulaci.
p Ručně utáhněte. Design s vnitřním konusem poskytuje pev-

né spojení mezi oběma komponenty.

4. Management měkkých tkání

Krok 2 – Uzavření rány
p Vytvarujte měkkou tkáň a sešijte ji zpět okolo formovače.

Protetický postup
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Formovač gingivy „bottle shape“ tvaruje předem měkkou
tkáň tím, že umožňuje slabý přesah gingivy během hojení.
Zavedení finální náhrady tlačí formovanou tkáň směrem ven,
podporuje tvorbu přirozeně tvarované peri-implantátové
měkké tkáně.

4. Management měkkých tkání

Alternativa: Formovač gingivy „bottle shape“ a individualizovatelný formovač

Protetický postup

Individualizovatelný formovač umožňuje individuální práci
s měkkou tkání.

Poznámka
Individualizovatelný formovač nepoužívejte po dobu delší
než 6 měsíců.
Hojící kapny jsou dodávány nesterilní a mohou být sterilizo-
vány před vlastním použitím (viz instrukce, kapitola 8).



NC
022.2102 022.2104 022.2502 022.2503 022.2505

022.2152 022.2154 022.2504 022.2506

GH 2,0mm 3,5mm 2,0mm 3,0/4,0mm 5,0/6,0mm

024.2222 2,0mm

024.2224 3,5mm

024.2226 5,0mm

024.2242 2,0mm

024.2244 3,5mm

024.2246 5,0mm

024.2234 3,5mm

024.2236 5,0mm

024.2270 –

024.2370 –
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Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM se-
kundární díly závisí na emergence profilu finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

4.3 PŘEHLED SEKUNDÁRNÍCH DÍLŮ A ODPOVÍDAJÍCÍCH HOJÍCÍCH KAPEN
Která hojící kapna je vhodná pro který sekundární díl?

Implantáty řady Straumann® Bone Level – NC platforma

4. Management měkkých tkání

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace

Anatomický Ø 4,0mm LOCATOR® Ø 3,8mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 3,6mm

Kónický
Ø 4,8mm

„Bottle Shape”
Ø 3,3mm

Individualizovatelný
Ø 5,0mm

Provizorní
Ø 5,0mm



NC
022.2311 022.2312 022.2313 022.2321 022.2322 022.2323

022.2315 022.2316 022.2317 022.2325 022.2326 022.2327

GH 1,0mm 2,0mm 3,0mm 1,0mm 2,0mm 3,0mm

024.2222 2,0mm

024.2224 3,5mm

024.2226 5,0mm

024.2242 2,0mm

024.2244 3,5mm

024.2246 5,0mm

024.2234 3,5mm

024.2236 5,0mm

024.2270 –

024.2370 –
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Implantáty řady Straumann® Bone Level – NC platforma

Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM se-
kundární díly závisí na emergence profile finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace

Pro cementování Ø 3,5mm Pro cementování Ø 5,0mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 3,6mm

Kónický
Ø 4,8mm

„Bottle Shape”
Ø 3,3mm

Individualizova-
telný Ø 5,0mm

Provizorní
Ø 5,0mm



NC
022.2731 022.2732 022.2734 022.2741 022.2742 022.2744 022.2782

022.2786

GH 1,0mm 2,5mm 4,0mm 1,0mm 2,5mm 4,0mm 2,5mm

024.2222 2,0mm

024.2224 3,5mm

024.2226 5,0mm

024.2242 2,0mm

024.2244 3,5mm

024.2246 5,0mm

024.2234 3,5mm

024.2236 5,0mm

024.2270 –

024.2370 –
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Implantáty řady Straumann® Bone Level – NC platforma

Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM
sekundární díly závisí na emergence profile finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

Multi-Base Ø 3,5mm Multi-Base Ø 4,5mm Multi-Base
Ø 4,0mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 3,6mm

Kónický
Ø 4,8mm

„Bottle Shape”
Ø 3,3mm

Individualizova-
telný Ø 5,0mm

Provizorní
Ø 5,0mm

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace



RC
022.4102 022.4104 022.4812

022.4832
022.4814
022.4834 022.4501 022.4503 022.4505

022.4152 022.4154 022.4822
022.4842

022.4824
022.4844 022.4502 022.4504 022.4506

GH 2,0mm 3,5mm 2,0mm 3,5mm 1,0/2,0mm 3,0/4,0mm 5,0/6,0mm

024.4222 2,0mm

024.4224 4,0mm

024.4226 6,0mm

024.4242 2,0mm

024.4244 4,0mm

024.4246 6,0mm

024.4234 4,0mm

024.4236 6,0mm

024.4270 –

024.4370 –
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Implantáty řady Straumann® Bone Level – RC platforma

Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM se-
kundární díly závisí na emergence profile finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

Anatomický Ø 6,5mm Anatomický IPS e.max®

Ø 6,5mm LOCATOR® Ø 3,8mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 4,5mm

Kónický
Ø 6,0mm

„Bottle Shape”
Ø 4,4/4,7mm

Individualizova-
telný Ø 7,0mm

Provizorní
Ø 7,0mm

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace



X

RC
022.4321 022.4322 022.4323 022.4331 022.4332 022.4333

022.4325 022.4326 022.4327 022.4335 022.4336 022.4337

GH 1,0mm 2,0mm 3,0mm 1,0mm 2,0mm 3,0mm

024.4222 2,0mm

024.4224 4,0mm

024.4226 6,0mm

024.4242 2,0mm

024.4244 4,0mm

024.4246 6,0mm

024.4234 4,0mm

024.4236 6,0mm

024.4270 – X X

024.4370 – X X
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Implantáty řady Straumann® Bone Level – RC platforma

4. Management měkkých tkání

Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM
sekundární díly závisí na emergence profile finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

Pro cementování Ø 5,0mm Pro cementování Ø 6,5mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 4,5mm

Kónický
Ø 6,0mm

„Bottle Shape”
Ø 4,4/4,7mm

Individualizova-
telný Ø 7,0mm

Provizorní
Ø 7,0mm

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace = s modifikacemi



RC
022.4741 022.4742 022.4744 022.4761 022.4762 022.4764 022.4782

022.4786

GH 1,0mm 2,5mm 4,0mm 1,0mm 2,5mm 4,0mm 2,5mm

024.4222 2,0mm

024.4224 4,0mm

024.4226 6,0mm

024.4242 2,0mm

024.4244 4,0mm

024.4246 6,0mm

024.4234 4,0mm

024.4236 6,0mm

024.4270 –

024.4370 –
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Implantáty řady Straumann® Bone Level – RC platforma

Poznámka
Odpovídající hojící kapny pro Meso, zlaté a CADCAM
sekundární díly závisí na emergence profile finální náhrady!
Výše uvedený přehled by měl být chápán jako doporučení
od společnosti Straumann ohledně optimálního použití kon-
ceptu konzistentních emergence profilů.

GH = výška gingivy = nejlepší shoda= ideální kombinace

Multi-Base Ø 4,5mm Multi-Base Ø 6,5mm Multi-Base
Ø 4,0mm

Číslo
výrobku

Číslo
výrobku

Kónický
Ø 4,5mm

Kónický
Ø 6,0mm

„Bottle Shape”
Ø 4,4/4,7mm

Individualizova-
telný Ø 7,0mm

Provizorní
Ø 7,0mm



�
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4.4 INDIVIDUALIZOVATELNÝ FORMOVAČ GINGIVY

Způsob použití
p Individuální práce s měkkou tkání v estetických případech
p Uzavření spojení implantátu během fáze hojení

Charakteristika

Jednoduchost
p Polymerový materiál umožňuje snadnou a rychlou modifikaci přímo v ordinaci
p Snadno dosažitelná estetika díky modifikovatelnému polymerovému materiálu

v barvě gingivy

Spolehlivost
p CrossFit™ spojení

Poznámka
Nepoužívat po dobu delší než 6 měsíců.
Tvarovatelné hojící kapny mohou být vertikálně zkráceny maximálně o 5mm.

4. Management měkkých tkání

Protetický postup: str. 26



1a

1b
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4.4.1 Individualizovatelný formovač gingivy – Protetický postup

Krok 2 – Zavedení
p Ručně utáhněte hojící kapnu v implantátu SCS šroubovákem

a provizorně uzavřete otvor šroubu (např. kompositem).

4. Management měkkých tkání

Protetický postup

Krok 1 – Individuální tvarování
p Formovač tvarujte na analogu se zřetelem na situaci v ús-

tech. Pro broušení se doporučují nezahřívající se kotouče
a nové příčně ozubené frézky.

p Aby bylo zabráněno roztékání polymeru, nastavte správ-
né otáčky frézky a uzpůsobte náležitě rychlost nástroje
(nízké otáčky za minutu, malý tlak).



�
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4.5 SEKUNDÁRNÍ DÍL PRO PROVIZORNÍ NÁHRADY

Způsob použití
p Individuální práce s měkkou tkání z estetických důvodů
p Provizorní korunky upevněné šroubem nebo cementem
p Provizorní můstky upevněné cementem

Charakteristika

Jednoduchost
p Polymerový materiál umožňuje snadnou a rychlou modifikaci přímo v ordinaci
p Snadno dosažitelná estetika díky modifikovatelnému polymerovému materiálu

v barvě zubu

Spolehlivost
p Precizní dosed a vysoká stabilita díky zpevnění titanovou vložkou
p CrossFit™ spojení

Poznámka
Nepoužívat v ústech po dobu delší než 6 měsíců.
Vyřaďte provizorní náhradu z okluze.
Sekundární díl pro provizorní náhradu může být zkrácen maximálně o 6mm
a ve spodní části může být redukován radiálně maximálně o 0.5mm (NC) respek-
tive 1mm (RC) .

4. Management měkkých tkání

Laboratorní postup: str. 28–33
Protetický postup: str. 28–33



1a

1b

28

4.5.1 Sekundární díl pro provizorní náhrady – Postup
Varianta A: Sekundární díl upevněný šroubem

Krok 1 – Individuální tvarování
p Individuálně tvarujte na analogu se zřetelem na situaci

v ústech. Pro broušení se doporučují nezahřívající se ko-
touče a nové příčně ozubené frézky

p Aby bylo zabráněno roztékání polymeru, nastavte správ-
né otáčky frézky a uzpůsobte náležitě rychlost nástroje
(nízké otáčky za minutu, malý tlak).

Poznámka
Pro optimální adhezi materiálu provizorní náhrady zdrsněte
nebo opískujte horní část sekundárního dílu, popř. použijte
retenční prostředky.

4. Management měkkých tkání

Laboratorní postup
Protetický postup



2a

2b

2c

2d
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Krok 2 – První nasazení
p Ručně utáhněte provizorní sekundární díl v implantátu/ana-

logu SCS šroubovákem a provizorně zakryjte otvor pro
šroubek (např. bavlnou).

p Použijte standardní techniku pro zhotovení provizorní ná-
hrady (např. prefabrikovanou formu na korunku nebo tech-
niku vakuově formované destičky, jak je vidět zde).

4. Management měkkých tkání

Laboratorní postup
Protetický postup



3

4
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Krok 3 – Dokončení
p Odstraňte přebytečný akrylát, znovu otevřete otvor šroub-

ku a dokončete provizorní náhradu.

4. Management měkkých tkání

Krok 4 – Finální nasazení
p Očistěte vyleštěnou provizorní náhradu, umístěte ji na im-

plantát a dotáhněte silou mezi 15 Ncm a 35Ncm pomo-
cí SCS šroubováku a ráčny s momentovým násadcem (viz
instrukce v kapitole 7.5).

p Zakryjte hlavu šroubu absorpční bavlnou nebo gutaperčou
a uzavřete otvor provizorním materiálem (např. kompositem).

Laboratorní postup
Protetický postup



1a

1b
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Varianta B: Provizorní korunka fixovaná cementem

Krok 1 – Individuální tvarování
p Individuálně tvarujte na analogu se zřetelem na situaci

v ústech. Pro broušení se doporučují nezahřívající se ko-
touče a nové příčně ozubené frézky

p Aby bylo zabráněno roztékání polymeru, nastavte správ-
né otáčky frézky a uzpůsobte náležitě rychlost nástroje
(nízké otáčky za minutu, malý tlak).

4. Management měkkých tkání

Poznámka
Pro optimální adhezi provizorní korunky fixované cementem
zdrsněte nebo opískujte horní část sekundárního dílu.

Laboratorní postup
Protetický postup



2a

2b
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Krok 2 – Zhotovení jednoduché provizorní korunky
fixované cementem

p Použijte standardní proceduru ke zhotovení jednoduché
provizorní korunky upevněné cementem (např. vybrouše-
ním z prefabrikovaného plastického zubu).

4. Management měkkých tkání

Laboratorní postup
Protetický postup



3a

3b

4
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Krok 3 – Umístění individualizovaného provizorního
sekundárního dílu

p Umístěte provizorní sekundární díl na implantát a utáhněte
jej silou mezi 15 Ncm a 35Ncm pomocí SCS šroubo-
váku a ráčnou s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

p Zakryjte hlavu šroubu absorpční bavlnou nebo gutaperčou
a uzavřete provizorně otvor (např. absorpční bavlnou).

4. Management měkkých tkání

Krok 4 – Cementování provizorní korunky
p Potáhněte vnitřní konfiguraci korunky provizorním cemen-

tem a nacementujte ji na provizorní sekundární díl.

Laboratorní postup
Protetický postup
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5. SNÍMÁNÍ OTISKU

5. Snímání otisku

Otevřená metoda otiskování Uzavřená metoda otiskování

5.1 VARIANTY PRO SNÍMÁNÍ OTISKU

Otisky pro implantáty řady Straumann® Bone Level lze snímat jednou z následujících metod:

Implantát řady Straumann® Bone Level

Výběr techniky záleží na preferenci uživatele a na klinické situaci. Obě techniky jsou popsány v následují-
cích kapitolách.

kapitola 5.2 kapitola 5.3
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5.2 OTEVŘENÁ METODA OTISKOVÁNÍ

Způsob použití:
p „šroubovací“ metoda otisku

Charakteristika

Jednoduchost
p Barevně kódované komponenty odpovídají protetickému spojení
p Úzký emergence profil je vhodný pro místa s prostorovým omezením
p Vodící šroub může být utahován buď rukou nebo SCS šroubovákem

Spolehlivost
p Vysoce precizní otiskovací komponenty poskytují přesnou repliku intraorální situace
p Jednoznačná taktilní odpověď od protetického spojení potvrzuje řádné umístění

komponentů

Poznámka
Metoda otevřeného otiskování vyžaduje individualizovanou otiskovací lžíci s per-
foracemi.
Otiskovací piny jsou určeny pouze na jedno použití, aby byla zajištěna optimální
shoda a precizní sejmutí otisku pro každého pacienta.

5. Snímání otisku

Protetický postup: str. 36–37
Laboratorní postup: str. 38



1
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5.2.1 Otevřená metoda otiskování – Protetický postup

Krok 1 – Umístění otiskovacího pinu
p Zajistěte dostatečný přístup k místu implantátu tak, aby ne-

došlo ke skřípnutí gingivální tkáně. Buďte si vědomi toho,
že sulkus může rychle zkolabovat, jakmile se odstraní kom-
ponenty pro hojení.

p Před otiskováním řádně očistěte vnitřní konfiguraci implan-
tátu od krve, tkáně atd.

p Umístěte otiskovací pin přesně do implantátu a rukou utáh-
něte vodící šroub.

p V případě limitovaného okluzálního prostoru lze po od-
stranění vodícího šroubu zkrátit délku otiskovacího pinu
o jeden prstenec.

5. Snímání otisku

Protetický postup



2c

2d

2a

2b

375. Snímání otisku

Protetický postup

p Odkryjte šrouby dříve než materiál vytvrdne.
p Jakmile je materiál tvrdý, uvolněte vodící šrouby a odstraň-

te lžíci.

Krok 2 – Snímání otisku
p Vytvořte otvory v individualizované otiskovací lžíci (lehce

vyzrálá pryskyřice) s ohledem na individuální situaci tak,
aby poziční šroub otiskovacího pinu vyčníval.

p Sejměte otisk s použitím elastomerického otiskového mate-
riálu (polyvinyl siloxan nebo polyetherová pryž).

Poznámka
Hydrokoloid není pro tuto aplikaci vhodný vzhledem k jeho
malé pevnosti v tahu.
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1c

2

38

5.2.2 OTEVŘENÁ METODA OTISKOVÁNÍ – LABORATORNÍ POSTUP

Krok 2 – Zhotovení pracovního modelu
p Zhotovte pracovní model standardními metodami a pou-

žijte sádru typ 4 (DIN 6873). Vždy by měla být použita
gingivální maska, aby bylo zajištěno, že emergence profile
korunky má optimální kontury.

5. Snímání otisku

Poznámka
Při utahování šroubu uchopte záchytnou sekci analogu pev-
ně, aby bylo zabráněno rotaci otiskovacího pinu. Toto je
obzvláště důležité v případě, že se jedná o zkrácený pin.

Laboratorní postup

Krok 1 – Umístění analogu a jeho upevnění
p Umístěte analog do otisku s použitím vodícího šroubu.

Aby se zabránilo nepřesnostem při spojení, analog musí
být umístěn přesně v linii se zářezy otiskovacího pinu před
zašroubováním.
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395. Snímání otisku

5.3 UZAVŘENÁ METODA OTISKOVÁNÍ

Způsob použití
p „naklapávací“ metoda otiskování

Charakteristika

Jednoduchost
p Barevně kódované komponenty odpovídají protetickému spojení
p Úzký emergence profile je vhodný pro místa s prostorovým omezením
p Není nutná žádná další úprava (např. perforace) otiskovací lžíce

Spolehlivost
p Vysoce precizní otiskovací komponenty poskytují přesnou repliku intraorální

situace
p Jednoznačná taktilní odpověď od protetického spojení potvrzuje řádné umístění

komponentů

Poznámka
Otiskovací piny jsou určeny pouze na jedno použití, aby byla zajištěna optimální
shoda a precizní sejmutí otisku pro každého pacienta.

Protetický postup: str. 40–41
Laboratorní postup: str. 42



1a
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Protetický postup

5. Snímání otisku

5.3.1 Uzavřená metoda otiskování – Protetický postup

p Umístěte polymerovou otiskovací čepičku na vrchol upev-
něného otiskovacího pinu. Ujistěte se, že barva čepičky
odpovídá barvě pozičního šroubu v pinu, a že šipky jsou
v linii s orálně-vestibulárním směrem.

p Zatlačte na otiskovací čepičku v apikálním směru, až
klikne. Otiskovací čepička je nyní pevně usazená na otis-
kovacím pinu.

Krok 1 – Umístění otiskovacího pinu
p Zajistěte dostatečný přístup k místu implantátu tak, aby ne-

došlo ke skřípnutí gingivální tkáně. Buďte si vědomi toho,
že sulkus může rychle zkolabovat, jakmile se odstraní kom-
ponenty pro hojení.

p Před vlastním snímáním otisku očistěte vnitřní konfiguraci
implantátu důkladně od krve, tkáně, atd.

p Umístěte otiskovací pin přesně do implantátu a rukou utáh-
něte vodící šroub (použijte SCS šroubovák).

Poznámka
Zajistěte, aby laterální planární oblasti pinu byly otočeny
mesiálně a distálně.
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p Odšroubujte a odstraňte otiskovací pin a zašlete jej spo-
lečně s otiskem zubnímu technikovi.

Krok 2 – Snímání otisku
p Sejměte otisk za použití elastomerického otiskového mate-

riálu (polyvinyl siloxan nebo polyetherová pryž).

Poznámka
Hydrokoloid není vhodný pro tuto aplikaci, neboť má nízkou
pevnost v tahu.

p Jakmile materiál ztuhne, opatrně odstraňte nosič. Otisko-
vací čepička zůstává v otiskovém materiálu, a proto je
při odstranění nosiče automaticky vytažena z otiskova-
cího pinu.

Protetický postup

5. Snímání otisku
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5.3.2 Uzavřená metoda otiskování – Laboratorní postup

Krok 2 – Zhotovení pracovního modelu
p Zhotovte pracovní model standardními metodami. Použijte

sádru typ 4 (DIN 6873). Vždy by měla být použita gin-
givální maska, aby bylo zajištěno, že emergence profil
korunky je optimálně konturován.

5. Snímání otisku

p Umístěte otiskovací pin do otiskovací lžíce.
p Tlačte bez přerušování na otiskovací pin, dokud neucítí-

te klapnutí. Pin je nyní pevně usazen na čepičce v otis-
kovací lžíci.

Laboratorní postup

Krok 1 – Umístění analogu a jeho upevnění
p Umístěte analog do otisku s použitím vodícího šroubu.

Aby se zabránilo nepřesnostem při spojení, analog musí
být umístěn přesně v linii se zářezy otiskovacího pinu před
zašroubováním.

Poznámka
Ujistěte se, že barevné kódování vodícího šroubu odpovídá
barevnému kódování analogu, a že barevný kód analogu
odpovídá barevnému kódování polymerové čepičky v otisko-
vacím materiálu.



1

435. Snímání otisku

Krok 1 – Zasunutí
p Zasuňte pomůcky pro registraci skusu do implantátu. Kaž-

dý komponent je vybaven naklapávacím mechanismem,
který ho drží ve správné konfiguraci.

Poznámka
Chraňte komponenty proti vdechnutí (např. použijte nit).

5.4 REGISTRACE SKUSU

Pro zjednodušení registrace skusu poté, co byl sejmut otisk, existují různě vysoké plastové pomůcky. Z důvodů repozice
na pracovní model mají tyto pomůcky plochou laterální stranu.

Protetický postup
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Krok 3 – Umístění
p Pro přenesení skusu vložte pomůcky pro registraci skusu

do analogů implantátů v pracovním modelu. Přiložte re-
gistraci skusu na pracovní model. Upravte voskový model
skusu a upevněte odlitky dolní a horní čelisti do artikuláto-
ru.

Krok 2 – Zkrácení
p Pokud je to nutné, zkraťte pomůcky pro registraci skusu

a aplikujte registrační materiál. Pro zajištění správného
přenosu pozic z úst na pracovní model musejí být oklu-
zální i laterální plochá strana pomůcek rovněž adekvátně
obklopeny registračním materiálem.

Poznámka
Pomůcky pro registraci skusu musejí být tvarovány mimo ústa.
Jestliže je třeba je zkrátit okluzálně kvůli nedostatku místa,
ujistěte se, že laterální plochá strana není odbroušena.

5. Snímání otisku

Protetický postup
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6.1 PLÁNOVÁNÍ A VÝBĚR SEKUNDÁRNÍHO DÍLU S POUŽITÍM CrossFit™
PLÁNOVACÍHO SETU

Způsob použití
p Intra- a extra-orální plánování protetické náhrady

Charakteristika

Jednoduché
p Barevně kódované, dobře označené a snadno čitelné plánovací sekundární díly
p Ucelená plánovací sada obsahuje všechny plánovací díly přehledně uspořádané
p Snadná manipulace s SCS šroubovákem

Spolehlivé
p Řádné usazení plánovacích sekundárních dílů je potvrzeno prostřednictvím jed-

noznačné odezvy z protetického spojení
p Plánovací sekundární díly jsou zhotoveny z polymerového materiálu, který lze

sterilizovat

Poznámka
Po intra-orálním použití očistěte plánovací sekundární díly vodou nebo ethanolem
a sterilizujte je v autoklávu 18 minut při 134 °C.
Nesterilizujte kazetu nebo její části.
Nahraďte nefunkční díly.

6. ZHOTOVENÍ NÁHRAD

Laboratorní postup: str. 46
Protetický postup: str. 46–47

6. Zhotovení náhrad
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6.1.2 CrossFit™ PLÁNOVACÍ SET / výběr plánovacího sekundárního dílu

Krok 2 – Objednávka odpovídajících sekundárních dílů
p Jakmile je určen nejvhodnější plánovací sekundární díl

a jeho usazení, objednejte odpovídající skutečné sekun-
dární díly (titanové, zlaté) s použitím převodní tabulky,
která je součástí plánovací sady.

Krok 1 – Výběr správného sekundárního dílu
p Otevřete plánovací set, vyberte plánovací sekundární díl

a upevněte jej SCS šroubovákem (krabička obsahuje rov-
něž volné místo pro nástroje).

Straumann® CrossFit™ PLÁNOVACÍ SET dovoluje optimální plánování náhrady v ústech a na modelu. Poskytuje lékařům
a zubním technikům nejvyšší flexibilitu kooperativního plánování a minimalizuje množství skladovaných sekundárních dílů.
Plánovací set obsahuje všechny plánovací sekundární díly, které jsou k dispozici pro řadu implantátů Straumann® Bone Level
(anatomické, pro cementování, zlaté, multi-base, LOCATOR®).

p Umístěte plánovací sekundární díl na implantát (intra-orální
použití) nebo na analog implantátu (extra-orální použití).
Toto napomůže kontrole rozměrů (prstence na plánovacím
sekundárním díle indikují výšku gingivy), axiální shody
a osy šroubu potenciální náhrady.

Laboratorní postup
Protetický postup
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6.1.3 Čištění a sterilizace plánovacích sekundárních dílů

p Plánovací sekundární díly očistěte po intra-orálním použití důkladně vodou
nebo ethanolem.

p Po očištění sterilizujte plánovací sekundární díly v autoklávu 18 minut při 134°C.
p Další informace týkající se horkovzdušné sterilizace poskytnou specifikace

od výrobce.

Poznámka
Nesterilizujte plánovací sekundární díly déle než 20 minut.
Nesterilizujte �-zářením.
Nesterilizujte kazetu nebo její části.

6. Zhotovení náhrad

Protetický postup
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6.2 ANATOMICKÝ (A MESO) SEKUNDÁRNÍ DÍL

Způsob použití
p Náhrady upevněné cementem

Charakteristika

Jednoduchost
p Méně broušení díky předem připraveným slizničním okrajům
p Adaptace ke konturám přirozených měkkých tkání díky předem připraveným

okrajům sliznice v různých výškách
p Oválný tvar napodobuje emergence profil přirozeného zubu

Spolehlivost
p CrossFit™ spojení

Poznámka
Nevhodné pro přímé fasetování keramiky.
Aby byla zajištěna řádná stabilita sekundárního dílu, musí být zachována jeho
minimální výška 3mm nad slizničním okrajem.
Hranice při aplikaci cementu nesmí být více než 2mm pod sliznicí .
Pro konečné upevnění sekundárního dílu použijte nový bazální šroub.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup: str. 49–53
Protetický postup: str. 54
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6.2.1 Anatomický (a Meso) sekundární díl – Laboratorní postup
Následující případ popisuje zhotovení jednoduché korunky upevněné cementem s použitím anatomického sekundárního dílu.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu a navoskování
p Zhotovte pracovní model včetně gingivální masky s odpo-

vídajícím analogem implantátu (viz instrukce v kapitole 5).

p Pro účely optimálního estetického plánování vymodelujte
úplnou anatomickou náhradu z vosku.

p Zhotovte silikonový klíč přes úplný voskový model tak, aby
byl definován optimální tvar pro individualizovaný sekun-
dární díl.
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Krok 2 – Příprava anatomického nebo Meso sekundár-
ního dílu

p Anatomický nebo Meso sekundární díl (viz následující
strana) je vyroben z titanu a lze jej dle potřeby modifi-
kovat.

Poznámka
Pro zachování řádné stability sekundárního dílu musí být
dodržena minimální výška 3mm sliznice nad okrajem sekun-
dárního dílu.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Anatomický sekundární díl po modifikaci
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Jestliže anatomický sekundární díl neodpovídá vašim individuálním požadavkům nebo pokud dáváte přednost vlastnímu
zbroušení okrajů sliznice, můžete použít Meso sekundární díl. Postup práce s Meso sekundárním dílem odpovídá postupu
pro anatomický sekundární díl.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 3 – Zhotovení suprastruktury
Zhotovte suprastrukturu na modifikovaném sekundárním dílu
s užitím standardních modelovacích, odlévacích nebo faseto-
vacích metod.

p Umístěte modifikovaný sekundární díl na leštící po-
můcku/analog a rukou utáhněte šroub pomocí SCS
šroubováku.

p Navoskujte tvar korunky.
p Vytvarujte voskový model podle anatomické situace

na sádrovém odlitku.
p Zkontrolujte voskový model silikonovým klíčem.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 4 – Odlévání a fasetování
p Odlijte nosnou konstrukci standardními odlévacími metodami.

p Fasetujte suprastrukturu.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Před fasetováním zkontrolujte konstrukci silikonovým klíčem.
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6.2.2 Anatomický sekundární díl – Protetický postup

Krok 2 – Finální usazení
p Umístěte očištěný sekundární díl na implantát. Utáhněte

šroub na 35Ncm za použití SCS šroubováku spolu s ráč-
nou a momentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Uzavřete konfigurace SCS šroubu bavlnou a těsnící látkou
(např.gutaperča). Toto umožní pozdější odstranění indivi-
duálního sekundárního dílu v případě, že je vyžadováno
nahrazení korunky.

p Nacementujte suprastrukturu k sekundárnímu dílu.
p Odstraňte přebytečný cement.

Definitivní náhrada je doručena do lékařovy ordinace na pracovním modelu.

Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu.
p Sejměte suprastrukturu z pracovního modelu a odšroubujte

sekundární díl z analogu.
p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátu a sekun-

dární díl.

Protetický postup
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6.3 ZLATÝ SEKUNDÁRNÍ DÍL PRO KORUNKU

Způsob použití
p Korunky upevněné šroubem nebo cementem
p Můstky upevněné cementem prostřednictvím mesostruktury (technika individuali-

zovatelného sekundárního dílu)
p Teleskopické korunky a teleskopické můstky

Charakteristika

Jednoduchost
p Snadné navoskování a ochrana kanálku šroubu díky modelovací pomůcce

(spalitelný polymer)
p Snadno dosažitelná estetika díky individuálnímu tvarování emergence profilu

a adaptace ke konturám gingiválního okraje

Spolehlivost
p Přebytečný cement lze snadno odstranit zvýšením okraje cementu za použití

individuálně navržené mesostruktury
p CrossFit™ spojení

Poznámka
Nevhodné pro přímé fasetování s jinými zlatými sekundárními díly. Pro můstky
upevněné šroubem se musí použít zlatý sekundární díl pro můstek (viz instrukce
v kapitole 6.4).
Použijte nový bazální šroub pro konečné usazení sekundárního dílu.
Nezkracujte zlatý sekundární díl pro korunku o více než 1,5mm.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup: str. 56–65
Protetický postup: str. 66
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6.3.1 Zlatý sekundární díl pro korunku – Laboratorní postup
Následující případ popisuje zhotovení jednoduché korunky upevněné cementem, použitím techniky individualizovaného se-
kundárního dílu.

Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu a navoskování
p Zhotovte pracovní model včetně gingivální masky s odpo-

vídajícím analogem implantátu (viz instrukce v kapitole 5).

6. Zhotovení náhrad

p Pro optimální estetické plánování vymodelujte z vosku úpl-
ný anatomický model.

p Zhotovte silikonový klíč přes úplný voskový model tak, aby
byl definován optimální tvar pro individualizovaný sekun-
dární díl.

Laboratorní postup
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Krok 2 – Příprava zlatého sekundárního dílu
p Umístěte zlatý sekundární díl do analogu a utáhněte rukou

šroub za použití SCS šroubováku.

6. Zhotovení náhrad

p V závislosti na individuálních okolnostech zkraťte plasto-
vou modelační pomůcku na výšku okluzální roviny. Práce
s modelační pomůckou zajistí čisté a ostré zakončení
kanálu pro šroub.

p Kvůli snadnějšímu zacházení během práce mimo
model připevněte zlatý sekundární díl k analogu,.

Laboratorní postup
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Krok 3 – Navoskování
p Tvarujte obrys voskového modelu podle individuální ana-

tomické situace. Silikonový klíč ukazuje přesné místo pro
cementovanou korunku, která bude zhotovena na tento
individualizovaný sekundární díl.

Poznámka
Obrázek ukazuje optimální tvar individualizovaného sekun-
dárního dílu pro vytvarování ideálního emergence profilu
a k adaptaci okraje k průběhu gingivy.
Z hygienických důvodů nesmí být okraj cementace více než
2mm pod okrajem gingivy.

6. Zhotovení náhrad

p Ujistěte se, že vrstva vosku na sekundárním dílu je dosta-
tečně silná (nejméně 0,7 mm). Nepřekrývejte jemný okraj
sekundárního dílu voskem.

Laboratorní postup

p Zkontrolujte voskový model silikonovým klíčem.
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Krok 4 – Zatmelení
p Zatmelte sekundární díl v souladu se standardními me-

todami, bez použití preparátů pro snížení povrchového
napětí.

Poznámka
Aby se zabránilo přetékání nalévané slitiny na kruhový jem-
ný okraj a vnitřní část sekundárního dílu, před zatmelením
sekundární díl důkladně očistěte (odstraňte částečky vosku
a izolačních činidel vatovou kuličkou nebo štětcem navlhče-
ným v alkoholu).

Vždy připravujte odlitek s modelační pomůckou, jinak slitina
nenateče na horní okraj kapny vůbec, nebo jen velmi tence.

Ujistěte se, že na jemném schůdku není žádný vosk. Použití
zatmelovacích materiálů pro rychlé zahřívání (rychlé zatmelo-
vaní hmoty) není doporučeno.

Při práci se zatmelovacím materiálem postupujte podle ná-
vodu výrobce. Přesně sledujte doporučené míchací poměry
a předehřívací časy.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 5 – Odlévání a opracování
p Odlijte upravený sekundární díl
p Jemně opracujte ultrazvukem, vodním paprskem, kyselinou

octovou nebo kartáčem se skelnými vlákny.

Poznámka
Pro opracování zlatého sekundárního dílu pískováním (ma-
ximální tlak: 2 bary, maximální velikost hliníkové částečky:
50µm), musí být vnitřní konfigurace chráněna před infiltrací
písku pomůckou na leštění.

p Voskem připevněná leštící pomůcka umožňuje lepší fixaci
a chrání předleštěnou spodní část zlatého sekundárního dílu.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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p Zlatý sekundární díl po opískování

Poznámka
Nepískujte vnitřní část zlatého sekundárního dílu.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 6 – Leštění
p Po opracování dokončený individualizovaný sekundární

díl vyleštěte.

p Sekundární díl je nyní připraven pro zhotovení jednodu-
ché cementované korunky.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

Krok 7 – Zhotovení jednoduché cementované korunky
p Po uzavření vstupu pro šroub navoskujte konstrukci korunky

přímo na individualizovaný sekundární díl.

p Silikonový klíč ukazuje prostorové vztahy pro náhradu.
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p Odlijte konstrukci standardním způsobem. Po opracování
odlitku se kovová kapna přesně dosadí na individualizo-
vaný sekundární díl.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Silikonový klíč ukazuje prostorové vztahy pro fasetování.

p Fasetujte suprastrukturu.
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Laboratorní postup

Poznámka
Dlouhodobý úspěch protetické práce závisí na přesném do-
sazení náhrady.

Celý postup musí být opakován…
p …pokud je slitina nálitku probroušena zkrz, Ceramicor®

není možné fasetovat keramikou a je nutné zhotovit nový
odlitek. Ceramicor® je neoxidující slitina a neumožňuje
vazbu keramiky.

Probroušení až na úro-
veň sekundárního dílu

Špatný odlitek

Licí perly a slitina pře-
teklá na 45° schůdek

p …nalité zlato zcela neodteklo.

p … zbytky licího kovu, které přetekly a licí perly nemo-
hou být odstraněny ze spojovací části zlatého sekun-
dárního dílu.

Chyby při odlévání a nesprávné používání
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Laboratorní postup

Používání slitin na komponenty Ceramicor®

Ceramicor® je vhodný pouze pro nalévací techniky
Na komponenty Ceramicor® nelze přímo napalovat keramiku, protože tato slitina ne-
vytváří oxidy. Z tohoto důvodu je Ceramicor® vhodný pouze pro nalévací techniku.

Při výběru licí slitiny se ujistěte, že je kompatibilní s vysokotavitelnou slitinou kom-
ponentů z materiálu Ceramicor®. Teplota tání slitiny musí být taková, aby nerozta-
vila prefabrikované komponenty z Ceramicoru® (pod 1350ºC/2462ºF).

Na komponenty Ceramicor® se nesmí nalévat náhradní kovy, neboť zlato
v kombinaci s niklem nebo kobaltem způsobuje destrukci komponentů.

Následující typy slitin jsou vyhovující pro lití na prefabrikované komponenty
z Ceramicoru®

p Vysoce ušlechtilé slitiny
p Slitiny na bázi vzácných kovů s obsahem zlata a platiny minimálně 25%
p Slitiny na bázi palladia s minimálním obsahem palladia 50%

Typy slitin podle ISO standardů
Slitiny odpovídající následujícím ISO standardům jsou vhodné pro nalévací techni-
ku na prefabrikované komponenty Ceramicor®:
p ISO standard 9693
p ISO standard 1562
p ISO standard 8891

Poznámka
Nutně dodržujte doporučení výrobce slitiny. Komponenty z nevhodné slitiny mo-
hou na rozhraní slitiny a zlaté kapny vytvářet v důsledku difuze fáze s nižší mecha-
nickou odolností, sníženou odolností vůči korozi a nižší teplotou tavení.

Ceramicor® je registrovaná značka společnosti Cendres & Métaux SA
(Biel-Bienne, Švýcarsko).
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6.3.2 Zlatý sekundární díl pro korunku – Protetický postup

Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu.
p Odstraňte suprastrukturu z pracovního modelu a odšrou-

bujte sekundární díl z analogu.
p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátu a sekundární díl.

Varianta B: Cementovaná korunka
p Umístěte očištěný sekundární díl do implantátu. Utáhněte

šroub na 35Ncm za použití šroubováku spolu s ráčnou
a momentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Uzavřete vstup šroubu bavlnou a těsnícím materiálem
(např. gutaperčou nebo těsnícím kompozitem). Toto umož-
ní pozdější sejmutí individualizovaného sekundárního dílu
v případě, že je nutné korunku vyměnit

p Nacementujte korunku k mesostruktuře.
p Odstraňte přebytečný cement.

Krok 2 – Nasazení definitivní práce
Varianta A: Korunka upevněná šroubem
p Umístěte očištěný sekundární díl do implantátu. Utáhněte

šroub na 35Ncm za použití šroubováku spolu s ráčnou
a momentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Uzavřete vstup šroubu bavlnou a těsnícím materiálem
(např. gutaperčou nebo těsnícím kompozitem). Toto umož-
ní pozdější sejmutí individualizovaného sekundárního dílu
v případě, že je nutné korunku vyměnit.

Definitivní náhrada je doručena do lékařovy ordinace na pracovním modelu.

Poznámka
Obrázek ukazuje optimální tvar individualizovaného sekun-
dárního dílu pro vytvarování ideálního emergence profilu
a k adaptaci ke konturám gingivy.
Z hygienických důvodů nesmí být okraj cementace více než
2mm pod okrajem gingivy.

Protetický postup
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6.4 ZLATÝ SEKUNDÁRNÍ DÍL PRO MŮSTEK

Způsob použití
p Můstky upevněné šroubem
p Třmeny

Charakteristika

Jednoduchost
p Snadné navoskování a ochrana kanálu šroubu díky modelační pomůcce (spali-

telný polymer)
p Snadno dosažitelná estetika díky individuálnímu tvarování emergence profilu

a adaptace ke gingiválnímu okraji

Spolehlivost
p Žádná mezera pro cement
p Jednodílné řešení

Poznámka
Není vhodné pro jednotlivé korunky. Pro jednotlivé korunky se musí použít zlatý
sekundární díl pro korunku (viz instrukce v kapitole 6.3).
Použijte nový bazální šroub pro konečné usazení sekundárního dílu.
Nezkracujte zlatý sekundární díl pro můstek o více než 2,5mm.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup: str. 68–75
Protetický postup: str. 76
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Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu a navoskování
p Zhotovte pracovní model včetně gingivální masky s odpo-

vídajícími analogy (viz instrukce v kapitole 5).

6. Zhotovení náhrad

6.4.1 Zlatý sekundární díl pro můstek – Laboratorní postup

Následující případ popisuje plánování můstku upevněného šroubem.

p Pro optimální estetické plánování vymodelujte z vosku úpl-
ný anatomický model.

p Zhotovte silikonový klíč přes úplný anatomický voskový
model tak, aby byl definován optimální tvar individualizo-
vaného můstku.

Laboratorní postup
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Krok 2 – Příprava zlatých sekundárních dílů
p Umístěte zlaté sekundární díly pro můstek na analogy

a rukou utáhněte šrouby za použití SCS šroubováku.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Aby nedošlo k deformaci kónického designu spojení, dů-
razně se doporučuje vždy při práci mimo model připevnit
zlatý sekundární díl na analog.

p V závislosti na individuálních okolnostech zkraťte plasto-
vé modelační pomůcky na výšku okluzální roviny. Práce
s modelačními pomůckamí zajistí čisté a ostré zakončení
kanálů pro šrouby.
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Krok 3 – Navoskování
p Tvarujte obrys voskového modelu podle individuální ana-

tomické situace.
p Ujistěte se, že vrstva vosku na sekundárním dílu je dosta-

tečně silná (nejméně 0,7 mm). Nepřekrývejte jemný okraj
sekundárního dílu voskem.

p Zkontrolujte prostorové podmínky voskového tvaru před od-
léváním konstrukce pro můstek pomocí silikonového klíče.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 4 – Zatmelení
p Zkontrolujte, zda konstrukce můstku nevykazuje žádné pnu-

tí. Toto proveďte podle běžně známých můstkových technik.
p Zatmelte konstrukci můstku v souladu se standardními meto-

dami bez použití preparátů pro snížení povrchového napětí.

Poznámka
Aby se zabránilo přetékání nalévané slitiny na kruhový jemný
okraj a spodní část sekundárního dílu, před zatmelením dů-
kladně sekundární díly očistěte (odstraňte voskové částečky
a izolační činidla vatovou kuličkou nebo štětcem navlhčeným
v alkoholu).
Ujistěte se, že na jemném schůdku není žádný vosk. Použití
zatmelovacích materiálů pro rychlé zahřívání (rychlé zatmelo-
vaní hmoty) není doporučeno.
Při práci se zatmelovacím materiálem postupujte podle ná-
vodu výrobce. Přesně sledujte doporučené míchací poměry
a předehřívací časy.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup
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Krok 5 – Odlévání a opracovávání
p Odlijte konstrukci můstku

Poznámka
Dlouhodobý úspěch protetické práce závisí na přesném
usazení náhrady. Celá procedura se bude muset opakovat,
jestliže se objeví závady při odlévání, obdobně jako v pří-
kladech na str. 64.

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Před opracováním nechte odlitý můstek dostatečně vy-
chladnout.

p Jemně opracujte konstrukci můstku ultrazvukem, vodním
paprskem, kyselinou octovou nebo štětcem se skelnými
vlákny.

Pro opracování zlatých sekundárních dílů pískováním (ma-
ximální tlak: 2 bary, maximální velikost hliníkové částečky:
50µm) musí být vnitřní konfigurace chráněna před infiltrací
písku pomůckou na leštění.

p Voskem připevněná leštící pomůcka umožňuje lepší
fixaci a ochranu předleštěné spodní části zlatých se-
kundárních dílů.
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Poznámka
Aby výroba náhrady byla úspěšná, je naprosto nezbytný
perfektní dosed ve vnitřním spojení. Věnujte obzvláštní pozor-
nost tomu, aby náhrada můstku nespadla na zem (jakýkoliv
povrch). Vzhledem k váze konstrukce můstku by pád mohl mít
negativní vliv na vysokou přesnost spojení zlatého sekundár-
ního dílu. Jestliže konstrukce kdykoliv spadne, opakujte celou
proceduru.

Laboratorní postup

p Nepískujte vnitřní část zlatého sekundárního dílu.
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Krok 6 – Příprava před fasetováním
p Odstraňte licí kanál a vyhlaďte plochy po odstranění.
p Zkontrolujte prostorové podmínky silikonovým klíčem.

6. Zhotovení náhrad

p Zkontrolujte usazení na pracovním modelu – žádné pnutí
(Sheffieldův test). Pokud můstek vykazuje pnutí, a proto se
viklá, rozřízněte ho a zdlahujte tak, aby napětí zmizelo.

Poznámka
Aby bylo možné sejmout můstek z pracovního modelu, muse-
jí být nejprve odstraněny všechny bazální šrouby.

Laboratorní postup
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756. Zhotovení náhrad

Krok 7 – Fasetování
p Fasetujte suprastrukturu.

Laboratorní postup

p Proveďte ještě jednu zkoušku na pnutí konstrukce v ústech
pacienta.
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Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu
p Odstraňte suprastrukturu z pracovního modelu a odšrou-

bujte můstek z analogů
p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátů a můstek,

než jej utáhnete v ústech pacienta. Zkontrolujte, že je usa-
zen bez napětí

Poznámka
Nenasazujte můstek, jestliže dochází k pohybům způsobe-
ným napětím v konstrukci můstku.

Krok 2 – Nasazení definitivní práce
p Umístěte očištěnou konstrukci můstku do implantátů.
p Utáhněte šrouby na 35Ncm za použití šroubováku spolu

s ráčnou a momentovým násadcem (viz instrukce v kapi-
tole 7.5).

p Uzavřete vstupy šroubů bavlnou a těsnícím materiálem
(např. gutaperčou nebo kompozitem). Toto umožní v pří-
padě potřeby pozdější sejmutí konstrukce můstku.

6. Zhotovení náhrad

6.4.2 Zlatý sekundární díl pro můstek – Protetický postup

Definitivní náhrada je doručena do lékařovy ordinace na pracovním modelu.

Protetický postup
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6.5 STRAUMANN® ANATOMICKÝ IPS e.max® SEKUNDÁRNÍ DÍL

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup: str. 79–90
Protetický postup: str. 91–96

Způsob použití
p Korunky upevněné cementem a můstky s mesostrukturou

– Konvenční procedura
– Provizorní náhrady zhotovené na křesle

p Korunky upevněné šroubem
– Přímé fasetování (s IPS e.max® Ceram1)
– Lisovací technika (s IPS e.max® ZirPress1)

Materiál
p Dioxid zirkonia

Charakteristika

Jednoduchost
p Zpracování vysoce estetických keramických sekundárních dílů různých barev

konvenčními laboratorními metodami
p Méně broušení díky předem připravenému anatomickému tvaru
p Adaptace ke konturám přirozených měkkých tkání díky předem připraveným

slizničním okrajům různých výšek
p Oválný tvar napodobuje emergence profil přirozeného zubu

Spolehlivost
p Biokompatibilita a nízká tepelná vodivost
p Celokeramické, s nejvyšší kvalitou provedení o vysoké pevnosti a vysoké odol-

nosti proti zlomení
p Snížené riziko prosvítajících okrajů skrze měkké tkáňě, dokonce i pro tenké bio-

typy sliznice
p CrossFit™ spojení
p Přesný dosed

Poznámka
Při finálním nasazení Straumann® anatomického IPS e.max® sekundárního dílu použí-
vejte pouze originální Straumann® bazální šroub pro keramické sekundární díly.
Straumann® anatomický IPS e.max® sekundární díl je k dispozici v následující šká-
le zabarvení: MO 0 a MO 1 (MO = střední zabarvení).
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Následující případy popisují zhotovení:
Varianta A: Cementované korunky a můstky s použitím Straumann® anatomického IPS e.max® sekun-

dárního dílu
Varianta B: Přímo fasetované šroubované korunky s použitím Straumann® anatomického IPS e.max®

sekundárního dílu a IPS e.max® Ceram
Varianta C: Šroubované korunky s použitím Straumann® anatomického IPS e.max® sekundárního dílu

v kombinaci s lisovací technikou. V tomto případě byl použit IPS e.max® ZirPress1.

Náhrady upevněné cementem musí splnit následující kriteria (viz obr. 2c na str. 81):
p Individualizované sekundární díly musí mít vymodelované anatomické hrbolky s podporou okrajového

hřebene.
p Maximální tloušťka fasetovacího materiálu na povrchu kapny nesmí být v žádném směru větší

než 2,0 mm.
p Vyhněte se všem ostrým okrajům.

Náhrady upevněné šroubem musí splnit následující kriteria (viz zobrazení 2c na str. 81):
p Ve frontální části musí být otvor šroubu umístěn v palatální/linguální oblasti náhrady.
p Pozice otvoru šroubu v incizální nebo labiální oblasti je kontraindikována.
p V distální oblasti musí být pozice otvoru šroubu lokalizována ve středu okluzální oblasti náhrady.
p Před fasetováním nebo lisovací technikou musí mít individualizovaný sekundární díl anatomický de-

sign přirozeného zubu, myšleno, že má anatomické hrbolky podporující okrajový hřeben.
p Individualizované sekundární díly musí mít vymodelované anatomické hrbolky s podporou okrajové-

ho hřebene.
p Maximální tloušťka fasetovacího materiálu na vrcholu individualizovaných pilířů (vrstva keramiky a/nebo

lisovací keramika) nesmí u šroubovaných náhrad v žádném směru převýšit maximum 2,0mm.

1 IPS e.max®, IPS e.max® Ceram, IPS e.max® ZirPress, IPS e.max® Ceram ZirLiner, IPS e.max® Ceram Liner jsou regis-
trované značky Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

2 Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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Laboratorní postup

Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu a navoskování
p Zhotovte pracovní model (včetně gingivální masky) s odpo-

vídajícím analogem implantátu (viz instrukce v kapitole 5).

p Pro optimální estetické plánování navrhněte úplný voskový
anatomický model.

6.5.1 Straumann® anatomický IPS e.max® sekundární díl – Laboratorní postup
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Laboratorní postup

Krok 2 – Příprava Straumann® anatomického
IPS e.max® sekundárního dílu

p Umístěte sekundární díl na leštící pomůcku/analog a utáh-
něte rukou šroub s použitím SCS šroubováku.

p Pro individualizovaný Straumann® anatomický IPS e.max®1

sekundární díl se doporučuje pracovat s turbinou chlaze-
nou vodou a abrazivními instrumenty, které jsou vhodné
pro zbrušování sintrovaného ZrO2 materiálu. Pracujte
za nízkého tlaku a vyhněte se jakémukoliv jiskření. Musí
být dodržena doporučení firmy Ivoclar Vivadent pro brus-
né nástroje pro IPS e.max®1.

p Zhotovte silikonový klíč přes úplný anatomický model, aby
bylo možné definovat optimální tvar individualizovaného
sekundárního dílu.
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816. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

Cementováno

Poznámka
Aby byla dodržena dostatečná stabilita sekundárního dílu,
neodchylujte se od rozměrů uvedených na následujícím
zobrazení (2c). Výška sekundárního dílu musí dosáhnout nej-
méně 65% výšky kompletní náhrady.

p Definitivní geometrie sekundárního dílu musí splňovat po-
žadavky kladené na materiál konečné náhrady pro korun-
ky a můstky upevněné cementem.

p Definitivní geometrie sekundárního dílu musí splňovat po-
žadavky kladené na fasetovací materiál pro korunky upev-
něné šroubem, které jsou fasetovány přímo nebo lisovací
technikou.

Přímo fasetováno

max.
2mm

max.
2mm

max.
2mm

max.
2mm

max.
2mm

max.
2mm

max.
2mm
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Laboratorní postup

Krok 3 – Zhotovení suprastruktury
p Použijte standardní postup ke zhotovení keramické kapny

se skenerem etkon™ es 1 a se softwarem etkon™_visual.

p Po obroušení a/nebo vyleštění sekundárního dílu se
musí provést regenerační vypálení ve vypalovací peci:
65°C (117°F) za minutu, zahřát až na 1050°C (1922°F)
na dobu 15 minut a dlouhodobě ochlazovat o 25°C
(45°F) za minutu na 750°C (1382°F). Toto vypalování je
pro korunky a můstky upevněné cementem.

Varianta A – Korunky a můstky upevněné cementem
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Laboratorní postup

p Potáhněte kapnu konvenčním fasetovacím materiálem se
stejným koeficientem tepelné roztažnosti jako má keramická
kapna.

p Koeficient tepelné roztažnosti 2(CTE) (100–500°C)
10,80±0,25×10-6 K-1

p Pro fasetování pracujte podle doporučení výrobce keramic-
kých materiálů.

Poznámka
V případě adhezivního lepení opískujte části povrchu sekun-
dárního dílu, které budou pokryty cementem s Al2O3 (typu
100 mikronů) při 0,5–1,0 barů (15–30 psi). Během pískování
musí být implantát chráněn leštící pomůckou.
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Laboratorní postup

Krok 3 – Fasetování
p Pro fasetování Straumann® anatomického IPS e.max® se-

kundárního dílu používejte fasetovací materiál synchronizo-
vaný s koeficientem tepelné roztažnosti sekundárního dílu.

p Koeficient tepelné roztažnosti 2(CTE) (100–500°C)
10,80±0,25×10-6 K-1

p V tomto případě byl použit IPS e.max® Ceram1. Další de-
taily naleznete v brožuře „Instrukce pro použití IPS e.max®

Ceram1“ (www.ivoclarvivadent.com).

p Očistěte sekundární díl párou a aplikujte IPS e.max® Ceram
ZirLiner1 pouze tam, kde bude použit IPS e.max® Ceram1.

p Při aplikaci IPS e.max® Ceram ZirLineru1 musí být implan-
tát chráněn leštící pomůckou.

Poznámka
Nepískujte pilíř před aplikací IPS e.max® Ceram ZirLiner1. Vy-
hněte se jakékoliv aplikaci IPS e.max® Ceram ZirLiner1 do ka-
nálu šroubu.

Varianta B – Korunky upevněné šroubem, přímé
fasetování
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856. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup

p Obzvláštní pozornost musí být věnována stejnoměrné
tloušťce vrstvy keramiky, kterou je fasetován sekundární díl.

Poznámka
Dávejte pozor na maximální tloušťku vrstvy keramického ma-
teriálu (max. 2mm).

p Definitivní náhrada
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Laboratorní postup

Krok 3 – Proces lisovací techniky
p Pro lisování na Straumann® anatomický IPS e.max®1 sekun-

dární díl použijte konvenční lisovací materiál synchronizo-
vaný s koeficientem tepelné roztažnosti sekundárního dílu.

p Koeficient tepelné roztažnosti 2(CTE) (100–500°C)
10,80±0,25×10-6 K-1

p V tomto případě byl použit IPS e.max® ZirPress1. Další de-
taily naleznete v brožuře „Instrukce pro použití IPS e.max®

ZirPress1“ (www.ivoclarvivadent.com).

p Očistěte sekundární díl párou a aplikujte IPS e.max®

Ceram ZirLiner1 pouze tam, kde bude později použit IPS
e.max® ZirPress1.

p Při aplikaci IPS e.max® Ceram ZirLineru1 musí být implantát
chráněn leštící pomůckou.

Poznámka
Nepískujte sekundární díl před aplikací IPS e.max® Ceram
ZirLineru1. Vyhněte se jakékoliv aplikaci IPS e.max® Ceram
ZirLineru1 do kanálu šroubu.

Varianta C – Korunky upevněné šroubem s použitím
lisovací techniky
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Laboratorní postup

Poznámka
Nezakrývejte kanál šroubu voskem za účelem zabránění vnik-
nutí IPS e.max® ZirPress1 do kanálu šroubu sekundárního dílu.

p Příprava na zatmelení

p Dávejte pozor na tloušťku materiálu (minimum 0,7mm,
maximum do 2mm), aby byla vyrobena správná lisovací
náhrada.
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Laboratorní postup

p Pokryjte celý sekundární díl zatmelovacím materiálem
a ujistěte se, že kanál šroubu je rovnež zaplněn.

p Před lisováním se ujistěte, že lisovací pec je dostatečně
předehřátá.

p Konfigurace implantátu musí být chráněna leštící pomůckou
(např.při pískování).
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Laboratorní postup

Poznámka
Dlouhodobý úspěch protetické práce záleží na přesném
usazení náhrady. Proto je nutné dodržovat následující dopo-
ručení:
– Doba zchlazení lisovaného sekundárního dílu musí být

před opracováním dostatečně dlouhá
– Hrubé opracování je prováděno skleněnými leštícími kulič-

kami při tlaku 4 bary (60 psi)
– Jemné opracování je prováděno skleněnými leštícími kulič-

kami při tlaku 2 bary (30 psi)
– Pro hrubé nebo jemné opracování nepoužívejte Al2O3

– Nepískujte kónickou část sekundárního dílu a vždy chraňte
spojovací plochu implantát/sekundární díl leštící pomůckou

p Ponořte lisované díly do IPS e.max® Press Invex Liquid
(min. 5 minut, max. 10 minut) a zajistěte jejich úplné pokrytí.

p Pečlivě odstraňte bílou reakční vrstvu na lisovaných objek-
tech pomocí Al2O3 (typ 100 mikronů) při tlaku 1–2 bary
(15–30 psi).
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Laboratorní postup

p Náhradu fasetujte, upravte odstín a potáhněte glazurou
podle individuální situace.

Poznámka
Během aplikace IPS e.max® Ceram1 musí být konfigurace
implantátu chráněna leštící pomůckou.

p Definitivní náhrada
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Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu.

p Odstraňte suprastrukturu z pracovního modelu a odšrou-
bujte sekundární díl z analogu.

p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátu a sekun-
dární díl.

p Připravte povrch sekundárního dílu způsobem, který odpo-
vídá cementu, jež bude používán (např. v případě adhe-
zivního spojení naneste primer).

p Ošetřete vnitřní povrch suprastruktury podle instrukcí k pou-
žití, které jsou dány výrobcem (např. v případě adhesivní-
ho pojení naneste primer).

6.5.2 Straumann® anatomický IPS e.max® sekundární díl – Protetický postup
Definitivní náhrada je doručena do lékařovy ordinace na pracovním modelu.

Krok 2 – Finální nasazení
p Umístěte očištěný sekundární díl na implantát. Utáhněte

šroub na 35Ncm za použití SCS šroubováku spolu s ráč-
nou a momentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Uzavřete SCS kanál šroubu bavlnou a těsnící látkou (např.
gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění individuali-
zovaného sekundárního dílu v případě, že je vyžadována
výměna náhrady.

p Nacementujte suprastrukturu k sekundárnímu dílu.

p Odstraňte přebytečný cement.

Poznámka
Při finálním nasazení Straumann® anatomického IPS e.max®

sekundárního dílu používejte pouze originální Straumann®

bazální šroub pro keramické sekundární díly.

Protetický postup

Varianta A – Korunky a můstky upevněné cementem
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Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu.
p Odstraňte suprastrukturu z pracovního modelu a odšrou-

bujte sekundární díl z analogu.
p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátu a sekun-

dární díl.

Krok 2 – Finální nasazení
p Umístěte očištěný a potažený sekundární díl na implantát.

Utáhněte šroub na 35Ncm za použití SCS šroubováku
spolu s ráčnou s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

p Uzavřete SCS kanál šroubu bavlnou a těsnící látkou (např.
gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění individuali-
zovaného sekundárního dílu v případě, že je vyžadována
výměna náhrady.

Poznámka
Při finálním nasazení Straumann® anatomického IPS e.max®

sekundárního dílu používejte pouze originální Straumann®

bazální šroub pro keramické sekundární díly.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad

Varianty B + C – Korunky upevněné šroubem, přímo fasetované nebo s použitím lisovací techniky
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Krok 1 – Příprava Straumann® anatomického IPS e.max®

sekundárního dílu1

p Pro přípravu Straumann® anatomického IPS e.max® sekun-
dárního dílu na křesle pracujte podle postupu pro náhrady
upevněné cementem, uvedené v kroku 2 na str. 80–82.

p Před nacementováním sekundárního dílu se doporučuje
regenerační pálení ve vypalovací peci: 65°C (117°F)
za minutu zahřát až na 1050°C (1922°F) na dobu
15 minut a dlouhodobě ochlazovat o 25°C (45°F) za mi-
nutu na 750°C (1382°F).

Protetický postup

6.5.3 Straumann® anatomický IPS e.max® sekundární díl – Procedura pro provizorní náhrady zhotovené na křesle
Následující případ popisuje použití Straumann® anatomického IPS e.max® sekundárního dílu na křesle.

Krok 2 – Umístění modifikovaného Straumann® anato-
mického IPS e.max® sekundárního dílu1

p Umístěte sekundární díl na implantát a utáhněte šroub
silou mezi 15Ncm a 35Ncm pomocí SCS šroubováku
spolu s ráčnou s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

Poznámka
Dříve než sejmete otisk na úrovni sekundárního dílu, je třeba
sekundární díl utáhnout na 35Ncm.

p Zakryjte hlavu šroubu absorpční bavlnou nebo gutaperčou
a provizorně utěsněte kanál šroubu (např. absorpční bavl-
nou).



3

2c

94 6. Zhotovení náhrad

Protetický postup

p Sejměte otisk pomocí individualizované otiskovací lžíce
a objednejte konečnou náhradu.

Krok 3 – Zhotovení jednoduché korunky upevněné
cementem

p Použijte standardní proceduru na zhotovení jednoduché
korunky upevněné cementem (např. vybroušením prefabri-
kovaného plastického zubu).
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Krok 4 – Cementování provizorní jednoduché korunky
p Naneste provizorní cement na vnitřní konfiguraci korunky

a nacementujte ji na Straumann® anatomický IPS e.max®1

sekundární díl.

p Odstraňte veškerý přebytečný cement.

Protetický postup
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Krok 5 – Nasazení definitivní náhrady
p Odstraňte provizorní náhradu

p Důkladně očistěte a osušte vnitřek sekundárního dílu.

p Uzavřete SCS kanál šroubu bavlnou a těsnícím materiá-
lem (např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění
individualizovaného sekundárního dílu, pokud bude poža-
dována výměna náhrady.

Protetický postup
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6.6 CADCAM SEKUNDÁRNÍ DÍL

Způsob použití
p Korunky upevněné cementem
p Můstky upevněné cementem přes mesostrukturu
p Korunky upevněné šroubem (pouze keramické sekundární díly)

Charakteristika

Jednoduchost
p Anatomický emergence profil
p Situace gingivy viditelná na obrazovce
p Rychlý sken a proces návrhu
p Úspora nákladů a času v zubní laboratoři

Spolehlivost
p CrossFit™ spojení
p Materiály vysoké kvality
p Straumann® záruka pro CADCAM sekundární díly

6. Zhotovení náhrad

Laboratorní postup: str. 99–104, 106–109
Protetický postup: str. 110–112
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Skener

etkon™ es1
Navoskování sekundárního dílu je skenováno skenerem etkon™ es1.

Set etkon™ Wax-up

Set etkon™ Wax-up
Set etkon™ Wax-up obsahuje všechny držáky pouzder, které jsou potřebné pro rekonstruk-
ce kompletní řady implantátů Straumann® Dental Implant System.

Tyto držáky jsou pro správné naskenování individuálního sekundárního dílu nutné.

Wax-up pouzdra

Wax-up pouzdra
Wax-up pouzdra jsou použita pro navoskování sekundárních dílů.

Sada Wax-up pouzder je součástí každého etkon™ Wax-up setu.

Poznámka
Pouzdra jsou navržena pouze na jedno použití. Jestliže jsou pouzdra použita více než
jednou, nelze zaručit přesnou reprodukci pozice sekundárního dílu s referencí k pozici im-
plantátu a výsledky zpracování mohou být nepřesné.

6.6.1 Straumann® CADCAM sekundární díly se skenerem etkon™ es1 a se softwarem etkon™_visual.

6.6.1.1 Technické požadavky
Pro navrhování a objednávání Straumann® CADCAM sekundárních dílů jsou požadovány následující komponenty:
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6.6.1.2 Laboratorní postup a skenovací proces

Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu a voskového
modelu

p Zhotovte pracovní model standardními metodami a pou-
žijte sádru typ 4 (DIN 6873). Vždy by měla být použita
gingivální maska, aby bylo zajištěno, že emergence profil
korunky má optimální tvar.

p Kvůli optimálnímu estetickému plánování. by měl být rov-
něž připraven úplný anatomický voskový model

p Připravte silikonový klíč přes úplný voskový model kvůli urče-
ní optimálního tvaru individualizovaného sekundárního dílu.

Laboratorní postup
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Krok 2 – Modelování tvaru sekundárního dílu.
p Vložte wax-up pouzdro do pracovního modelu.

p Vymodelujte tvar sekundárního dílu použitím wax-up pouzdra.

Poznámka
K zajištění přesného skenu použijte skenovatelný vosk (např.
CopyCAD Wax od Straumann®). Jestliže nepoužíváte žádný
skenovatelný vosk, aplikujte Aqua Spacer1 skenovací lak.
Vyčnívající část pouzdra musí být před skenováním vždy
odříznuta, jinak tato sekce bude také skenována a následně
vyfrézována.
Nevoskujte pod základovým okrajem wax-up pouzdra.

Laboratorní postup

1 Aqua Spacer je značka al dente, dentalprodukte, Dieselstrasse 20, 88074 Meckenbeuren, Germany
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Laboratorní postup

Wax-up pouzdro

Držák wax-up pouzdra

Adaptér pro
držák pouzdra

Skenovací válec

Bílá značka

Krok 3 – Umísťování navoskovaného sekundárního
dílu ve skeneru

p Upevněte individualizované wax-up pouzdro na odpoví-
dající držák. Prosím, povšimněte si, že pro každou platfor-
mu implantátu (NN, RN, WN, NC, RC) musí být použita
odpovídající pouzdra i držáky.

p Vložte držák wax-up pouzdra do adaptéru pro držák
pouzdra. Ujistěte se, že kolíček držáku je v linii s bílým
označením na adaptéru. Pouze tehdy je držák voskového
pouzdra správně umístěn uvnitř adaptéru.
Integrované magnety a zámek rotace pomáhají správné-
mu umístění.

p Umístěte kompletní adaptér do skenovacího válce č. 7
(Scan cylinder 7) skeneru etkon™ es1.

Poznámka
Aby byl sken přesný, wax-up pouzdro musí být správně umís-
těno v držáku.
Při správném umístění wax-up pouzdra nedochází k žádné
rotaci ani ke vzniku mezery mezi pouzdrem a držákem. Vos-
ková pouzdra jsou zamýšlena pouze pro jedno použití, aby
byla zajištěna přesná shoda.
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Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad

Krok 4 – Skenování
p Ještě jednou se ujistěte, že pod základovým okrajem pouz-

dra není žádný vosk a že voskový model je správně umís-
těn ve skenovacím válci č. 7 tak, jak je popsáno výše.

p Zavřete víko skeneru a následujte instrukce skenovacího
programu.

p Po ukončení skenování se objeví 3D digitální zobrazení
skenovaného předmětu.
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Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad

6.6.1.3 Navrhování tvaru sekundárního dílu

p etkon™_visual software nabízí uživatelům několik nástrojů
k individuální úpravě tvaru CADCAM sekundárního dílu.
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Laboratorní postup

p Pro menší změny v designu mohou být použity následující
modifikační nástroje:
– Wax-up (voskovací) nástroj se používá ke zhotovení indi-
viduálních segmentů.

– Wax knife (voskovací nůž) se používá k individuálnímu
tvarování sekundárního dílu.

– Smoothing tool (nástroj pro uhlazení nerovností) se pou-
žívá k vyhlazení povrchu sekundárního dílu.
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6.6.2 Straumann® CADCAM sekundární díly se systémem Sirona®1

6.6.2.1 Technické požadavky
Pro navrhování Straumann® CADCAM sekundárních dílů se systémem Sirona®1 potřebuje zubní laboratoř a/nebo lékař ná-
sledující komponenty:
Skenery

inLab®1

Multifunkční systém InLab®1 CADCAM obsahuje kompaktní brusnou jednotku s integro-
vaným laserovým skenerem2, kontrolovanou standardním PC s dostatečnou kapacitou.

inEos®1

Skener zaznamenávající data z modelů jednoho zubu, barvených modelů, kompletních
modelů čelisti právě tak jako protilehlé čelisti pro registraci skusu. Sken zubního modelu
slouží jako základ pro navrhování sekundárního dílu s InLab® 3D softwarem.

3D kamera Cerec®1 3
Cerec® 3 systém je vhodný pro zaznamenání pozice implantátu přímo v ústech pacienta.

Scanbody (skenovací těleso)

Aby bylo možné zaznament pozici implantátu během skenovacího procesu, je potřebné
mít scanbody. Tato pomůcka se skládá ze skenového pinu, který se přímo našroubuje
na implantát/analog implantátu a skenovací kapny.

InLab® 3S software

3D software pro navrhování tvaru sekundárního dílu je součástí InLab® 3D softwaru, který lze získat od autorizovaných distributorů.

Internetové připojení

Doporučuje se širokopásmové připojení.

1 Sirona®, inLab®, inEos® and Cerec® jsou registrované značky Sirona Dental Systems GmbH, Německo.
2 Spolu s inLab systémem lze použít pouze skener. Sekundární díly mohou být zhotovovány pouze ve výrobním centru Straumann.

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Zhotovení modelu pro sken
p Zhotovte pracovní model s odpovídajícím analogem (viz

instrukce v kapitole 5).

Varianta A: Zhotovte duplikátní model vyrobený ze skeno-
vatelné sádry1.

Varianta B: Odlijte pracovní model přímo s použitím skeno-
vatelné sádry.

p Kvůli optimálnímu estetickému plánování vymodelujte úplný
anatomický model z vosku a naskenujte jej také.

p K určení volného prostoru pro další proces je možné vyu-
žít náhledu silikonového klíče na obrazovce. Další detaily
jsou v kapitole 6.6.5.3.

6.6.2.2 Laboratorní postup

1 Informace o vhodných sádrách lze získat od Sirona Dental Systems GmbH, D-64625 Bensheim, Německo (http://www.sirona.com)
nebo od autorizovaných distributorů.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad



107

p Tvarujte CADCAM sekundární díl na obrazovce s pou-
žitím 3D softwaru. Tento software je součástí inLab 3D
design softwaru.

Návody pro navrhování
p Při nastavování cementové linie sekundárního dílu můžete

volit mezi 0 a maximem 2mm.
Menu: Nastavení – Parametr – tloušťka gingivy

p Můžete spustit náhled na virtuální silikonový klíč umístěný
přes naskenovaný voskový model.
Menu: Náhled – Antagonista

p Další informace a manuál krok za krokem pro navrhování
CADCAM sekundárních dílů lze nalézt na webu společ-
nosti Straumann:

p http://www.straumann.com/CARES

6.6.2.3 Navrhování tvaru sekundárního dílu

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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p Po ukončení návrhu odešlete svá data přes internet
do Straumann výrobního centra přes následující link:
http://cares.straumann.com

p Po kompletním přenosu dat Vám bude zasláno potvrzení
prostřednictvím emailu.

p Jakmile budou data přezkoušena a ověřena, obdržíte
potvrzení objednávky.

Poznámka
Před zhotovením CADCAM sekundárního dílu ve Straumann
výrobním centru jsou údaje podrobeny vstupní inspekci.
Jestliže se zjistí, že záznam údajů obsahuje chybu nebo je
neúplný, je vám zaslán vzkaz ohledně oprav.
Konečná objednávka bude potvrzena společností Straumann
pouze po provedení kompletních oprav.

6.6.2.4 Objednávání přes internet

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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6.6.3 Straumann® CADCAM sekundární díly – Kompletace v zubní laboratoři

CADCAM keramický sekundární díl
p Zhotovte korunku upevněnou šroubem z keramiky syn-

chronizované s koeficientem tepelné roztažnosti dioxidu
zirkonia.

p CADCAM keramické sekundární díly vyrobené z dioxidu
zirkonia mají koeficient tepelné roztažnosti 10,5x10-6/K
(25°C–500°C).

Poznámka
Obzvláštní pozornost je třeba věnovat rovnoměrné tloušťce
vrstvy keramiky fasetované na sekundární díl.

p Usaďte CADCAM keramický sekundární díl na analog
implantátu.

p Použijte standardní metodu ke zhotovení jednoduché ko-
runky upevněné cementem.

p Nafasetujte konstrukci.

CADCAM titanový sekundární díl
Procedura pro CADCAM titanový sekundární díl je totožná
s procedurou pro CADCAM keramický sekundární díl upev-
něný cementem, ZrO2, varianta B.

Laboratorní postup

Varianta A: Korunka upevněná šroubem

Varianta B: Korunka upevněná cementem

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Příprava
p Odstraňte hojící kapnu nebo provizorní náhradu.
p Odstraňte suprastrukturu z pracovního modelu a odšrou-

bujte sekundární díl z analogu.
p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátu a sekun-

dární díl.

Poznámka
Pokud model obsahuje více než jeden sekundární díl, použij-
te pomůcky pro přenos pozice.
Pro upevnění sekundárního dílu do implantátu nikdy nepou-
žijte cement.
CADCAM sekundární díly vyrobené z dioxidu zirkonia ne-
jsou sterilizovatelné v autoklávu a nesmějí být čištěny párou.

Protetický postup

CADCAM sekundární díl – Protetický postup

Definitivní náhrada je doručena do ordinace lékaře na pracovním modelu.

6. Zhotovení náhrad
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Krok 2 – Finální nasazení CADCAM keramického
sekundárního dílu

Varianta A: Korunka upevněná šroubem
p Umístěte očištěný CADCAM keramický sekundární díl

do implantátu. Utáhněte šroub na 35Ncm pomocí SCS
šroubováku a ráčny s momentovým násadcem (viz instruk-
ce v kapitole 7.5).

p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou
(např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění indi-
vidualizovaného sekundárního dílu v případě, že je vyža-
dováno nahrazení korunky.

Varianta B: Korunka upevněná cementem
p Umístěte očištěný CADCAM keramický sekundární díl

do implantátu. Utáhněte šroub na 35Ncm pomocí SCS
šroubováku a ráčny s momentovým násadcem (viz instruk-
ce v kapitole 7.5).

p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou
(např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění indi-
vidualizovaného sekundárního dílu v případě, že je vyža-
dováno nahrazení korunky.

p Nacementujte suprastrukturu k pilíři.
p Odstraňte přebytečný cement.

Poznámka
Používejte pouze speciální základové šrouby pro CADCAM
keramický sekundární díl.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 2 – Finální nasazení CADCAM titanového sekun-
dárního dílu

Varianta B: Korunka upevněná cementem
p Umístěte očištěný CADCAM keramický sekundární díl

do implantátu. Utáhněte šroub na 35Ncm pomocí SCS
šroubováku a ráčny s momentovým násadcem (viz instruk-
ce v kapitole 7.5).

p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou
(např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění indi-
vidualizovaného sekundárního dílu v případě, že je vyža-
dováno nahrazení korunky.

p Nacementujte suprastrukturu k pilíři.
p Odstraňte přebytečný cement.

Poznámka
Přímé fasetování keramiky není možné.
Používejte pouze základové šrouby pro CADCAM titanový
sekundární díl.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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6.7 SEKUNDÁRNÍ DÍL PRO CEMENTOVÁNÍ

Způsob použití
p Korunky a můstky upevněné cementem

Charakteristika

Jednoduchost
p Možnost volby snímání otisku na úrovni implantátu nebo sekundárního dílu
p Snadné zacházení s prefabrikovanými kapnami
p Méně úpravných prací (např. úprava výšky)
p Snadný výběr komponentů díky barevnému kódování

Spolehlivost
p CrossFit™ spojení
p Perfektní zapadání otiskovacích kapen na úrovni sekundárního dílu ověřené

jednoznačnou odezvou

Poznámka
Okraj cementu nesmí být více než 2mm pod okrajem gingivy.
Minimální výška 3mm nad slizničním okrajem sekundárního dílu musí být zacho-
vána z důvodů zajištění řádné stability a retence náhrady.

Laboratorní postup: str. 121–124, 126
Protetický postup: str. 115–120, 125, 127

6. Zhotovení náhrad
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6.7.1 Kódování sekundárního dílu pro cementování

Narrow CrossFit™ Regular CrossFit™

Průměr (D) 3,5 mm
(modré kódování)

5 mm
(žluté kódování)

5 mm
(šedé kódování)

6,5 mm
(hnědé kódování)

AH 4 mm
(černé označení)

AH 5,5 mm
(bílé označení)

D = průměr sekundárního dílu AH = výška sekundárního dílu GH = výška gingivy

4mm
5,5mm

1mm
2mm
3mm

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Varianta A: Snímání otisku na úrovni sekundárního dílu – Protetický postup

Krok 1 – Nasazení sekundárního dílu
p Vyberte vhodnou velikost sekundárního dílu pro cemento-

vání z plánovací sady (viz instrukce v kapitole 6.1).

p Důkladně očistěte a vysušte vnitřek implantátu.
p Umístěte sekundární díl do implantátu. Utáhněte šroub

na 35Ncm pomocí SCS šroubováku a ráčny s momento-
vým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 2 – Úpravy sekundárního dílu
p Upravte výšku podle individuální situace. Toto může být

provedeno až k dolnímu okraji černého/bílého prstence.

Poznámka
Otisk na úrovni sekundárního dílu neposkytuje žádné infor-
mace o případných individuálních úpravách tohoto dílu.
V tomto případě se otisk na úrovni sekundárního dílu musí
snímat bez jakýchkoliv přídavných prvků. Doporučujeme
sejmout otisk na úrovni sekundárního dílu a poté požádat
technika o úpravu dílu vzhledem k individuální situaci.
Doporučujeme úpravu sekundárního dílu těsně před nasaze-
ním konečné korunky, pokud to okolní prostor dovolí (žádné
žvýkací síly proti sekundárnímu dílu). Požádejte zubní labora-
toř, aby vám poskytla šablonu na broušení.

6. Zhotovení náhrad
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Krok 3 – Snímání otisku na úrovni sekundárního dílu
p Naklapněte otiskovací kapnu na sekundární díl.
p Bílý prstenec na sekundárním díle indikuje jeho výšku (AH).

Ta odpovídá bílé šipce na vrcholku otiskovací kapny a bí-
lému zaklapávacímu mechanismu uvnitř otiskovací kapny.

p Sejměte otisk s použitím elastomerického otiskovacího ma-
teriálu (polyvinyl siloxan nebo polyetherová pryž).

Protetický postup

Poznámka
Hydrokoloid není vhodný pro tuto aplikaci vzhledem k jeho
malé pevnosti v tahu.

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Provizorium se sekundárním dílem

Používání provizorních kapen*

Krok 4 – Příprava
p Upevněte provizorní kapnu na sekundární díl v ústech

pacienta

p Označte náležitou výšku vzhledem k individuální situaci
a pokud je to nutné, kapnu zkraťte.

p Jestliže zamýšlíte přípravu provizorního můstku, odstraňte
rotační prvek z provizorní kapny.

Poznámka
Pro izolaci sekundárního dílu nepoužívejte vazelínu (alifatické
izolační činidlo).

Provizorní kapna Ochranná kapna

* Použití ochranných kapen viz krok 4, str. 120

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 5 – Zhotovení provizorní náhrady
p Použijte standardní proceduru ke zhotovení provizorní ná-

hrady (např. prefabrikovanou formu na korunku nebo tech-
niku vakuového formování). Retenční kroužky zajistí řádné
mechanické spojení fasetovacího materiálu ke kapně.
Plošná část kapny pomáhá zabránit zatékání fasetovacího
materiálu pod sekundární díl.

p Po ukončení polymerizace vyjměte provizorní náhradu
z úst a umístěte na analog.

p Obruste a vyleštěte emergence profil kapny a náhrady
tak, aby bylo dosaženo shodného profilu. Spoj musí být
hladký a v linii s náhradou, aby nedocházelo ke dráždění
tkáně.

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 6 – Nasazení provizorní náhrady
p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou

(např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění provi-
zorní náhrady.

p Naneste provizorní cement do vnitřní části kapny a nace-
mentujte ji na sekundární díl.

Poznámka
Provizorní náhradu vyřaďte z okluze.
Aby bylo možné později odstranit provizorní náhradu, pou-
žijte provizorní cement.
Provizorní kapny nesmějí zůstat v ústech déle než 30 dnů.

Použití ochrané kapny

Krok 4 – Cementování ochranné kapny
p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou

(např. gutaperčou). Toto umožní pozdější odstranění provi-
zorní náhrady.

p Naneste provizorní cement do vnitřní části kapny a nace-
mentujte ji na sekundární díl.

Poznámka
Aby bylo možné později odstranit provizorní náhradu, pou-
žijte provizorní cement.
Provizorní kapny nesmějí zůstat v ústech déle než 30 dnů.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Krok 2 – Příprava
p Zhotovte pracovní model konvenčním způsobem (viz in-

strukce v kapitole 5).
p Vymodelujte úplný voskový model pro optimální estetické

plánování. Jako základ pro tento voskový model použijte
odpovídající spalitelnou kapnu.

p Vyrobte silikonový klíč přes úplný voskový model, aby
bylo možné definovat optimální tvar náhrady.

Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu
p Zacvakněte odpovídající analog do otisku.

Poznámka
Ujistěte se, že barevný kód analogu odpovídá barevnému
kódu otiskovací kapny.
Bílý kroužek na sekundárním dílu indikuje jeho výšku (AH). Ta
odpovídá bílé šipce na vrcholku otiskovací kapny a bílému
zaklapávacímu mechanismu uvnitř otiskovací kapny.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 3 – Úpravy
p V závislosti na individuální situaci je možné provést úpra-

vy výšky, aniž by došlo k poškození anti-rotačních zářezů.
p Upravte pilířovou část analogu podle individuální situace.
p Zhotovte brousící šablonu pro lékaře. Toto umožní precizní

přenos úpravy do úst pacienta.

Poznámka
Minimální výška 3mm nad slizničním okrajem sekundárního
dílu musí být zachována, aby byla zajištěna jeho řádná
stabilita.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad



4c

4d

4a

4b

123

Krok 4 – Zhotovení korunky
p Zvolte spalitelnou kapnu a umístěte jí na analog.

p Zhotovte suprastrukturu na (individualizovaném) sekundár-
ním dílu za použití standardních metod.

p Zkontrolujte voskový model silikonovým klíčem.

p Pokud je to nutné, zkraťte ji.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 5 – Odlévání a fasetování
p Odlijte konstrukci použitím standardních odlévacích metod.
p Upravte konstrukci tak, aby mohla být připevněna

na analog. Nepoškoďte rotační plochy ani přesný okraj.

p Zkontrolujte prostorové podmínky silikonovým klíčem.

p Fasetujte suprastrukturu.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Finální nasazení
p Odstraňte provizorní náhradu konvenčním způsobem.
p Pokud je to nezbytné, proveďte požadované úpravy

sekundárního dílu za použití redukční kapny od zubního
technika.

p Důkladně očistěte sekundární díl a odstraňte veškerý zbý-
vající cement.

p Nacementujte korunku na sekundární díl.
p Odstraňte přebytečný cement.

Protetický postup

Protetický postup

Definitivní náhrada je doručena do lékařovy ordinace na pracovním modelu.

6. Zhotovení náhrad
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Varianta B: Snímání otisku na úrovni implantátu

Sejměte otisk podle instrukcí v kapitole 5.

Laboratorní postup

Krok 1 – Nasazení sekundárního dílu
p Zvolte správnou velikost sekundárního dílu pro cementování

za použití plánovacího setu (viz instrukce v kapitole 6.1).
p Utáhněte rukou sekundární díl do analogu v pracovním

modelu.

Krok 2 – Úpravy
p Proveďte výškové úpravy podle individuální situace, aniž

byste poškodili antirotační zářezy.

Poznámka
Aby byla zajištěna řádná stabilita, musí být zachována mini-
mální výška 3mm nad slizničním okrajem sekundárního dílu.
Dodržujte odpovídající kroky tak, jak jsou popsány pro sní-
mání otisku na úrovni sekundárního dílu (str. 121).

p Přiložte přenosový klíč a upevněte jej na sousední zuby.
p Doručte upravený sekundární díl s připojeným přenoso-

vým klíčem do lékařovy ordinace k nasazení.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Finální nasazení
p Očištěný sekundární díl do implantátu. Utáhněte šroub

na 35Ncm pomocí SCS šroubováku ráčnou s momento-
vým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Nasaďte sekundární díl spolu s přenosovým klíčem pro
lepší orientaci.

p Uzavřete SCS konfiguraci šroubu bavlnou a těsnící látkou
(např. gutaperčou). Toto později umožní odstranění sekun-
dárního dílu.

p Nacementujte korunku na sekundární díl.
p Odstraňte přebytečný cement.

Protetický postup

Protetický postup

Definitivní náhrada je doručena do ordinace lékaře na pracovním modelu.

6. Zhotovení náhrad
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6.8 MULTI-BASE SEKUNDÁRNÍ DÍL

Způsob použití
p Můstky upevněné šroubem
p Třmenové náhrady v horní a dolní čelisti

Charakteristika

Jednoduchost
p Možnost snímání otisku na úrovni implantátu nebo sekundárního dílu
p Snadný výběr komponentů díky barevnému kódování
p Vysoce flexibilní díky 30º konusu a nízké okluzální výšce

Spolehlivost
p CrossFit™ spojení
p Perfektní usazení prefabrikovaných komponentů
p Precizní usazení otiskovací kapny na úrovni sekundárního dílu ověřené jedno-

značnou odezvou

Poznámka
Nepoužívejte multi-base sekundární díly pro náhradu jednotlivých zubů.
Použijte nové okluzální šrouby pro finální nasazení třmenů.

Protetický postup: str. 130–134, 143, 145
Laboratorní postup: str. 135–142, 144

6. Zhotovení náhrad
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1mm
2,5mm

4mm

D = průměr sekundárního dílu GH = výška gingivy

Multi-base sekundární díl, anulovaný 25º

6.8.1 Kódování multi-base sekundárního dílu

Multi-base sekundární díl, rovný

Narrow CrossFit™ Regular CrossFit™

Průměr (D) 3,5 mm
(modré kódování)

5 mm
(žluté kódování)

5 mm
(šedé kódování)

6,5 mm
(hnědé kódování)

Narrow CrossFit™ Regular CrossFit™

6. Zhotovení náhrad

a b

GH 1mm 5,0mm 4,1mm
GH 2,5mm 6,5mm 5,6mm
GH 4mm 8,0mm 7,1mm
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Krok 1 – Nasazení sekundárního dílu
p Vyberte vhodnou velikost multi – base sekundárních dílů

z plánovacího setu (viz instrukce v kapitole 6.1).

Varianta A: Snímání otisku na úrovni sekundárního dílu – Protetický postup

p Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátů.
p Umístěte sekundární díly do implantátů. Utáhněte je silou

35Ncm pomocí SCS šroubováku a ráčny s momentovým
násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

Poznámka
Sekundární díly neupravujte.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 2 – Snímání otisku na úrovni sekundárního dílu
p Nacvakněte otiskovací kapny nebo našroubujte otiskovací

piny na sekundární díly. Zkontrolujte správné usazení otis-
kovací kapny rotací na sekundárním dílu.

p Aby byla zajištěna přesnost otiskovací procedury, nepo-
škoďte vnitřek otiskovací kapny.

p Sejměte otisk za použití elastomerického otiskového mate-
riálu (polyvinyl siloxan nebo polyetherová pryž).

Poznámka
Hydrokoloidy nejsou vhodné pro tuto aplikaci, neboť mají
malou pevnost v tahu.

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Použití provizorních kapen

Krok 3 – Příprava
p Nasaďte provizorní kapny na analogy.
p Označte vhodnou výšku podle individuální situace a je-li

to nutné, zkraťte kapny.
p Opískujte kapny a naneste krycí materiál (opaquer) tak,

aby titan neprosvítal.
p Našroubujte kapny na sekundární díly v ústech pacienta

a utěsněte kanály šroubů (např. bavlnou).

Provizorní kapna Ochranná kapna

Provizorní sekundární díly

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 4 – Zhotovení provizorní náhrady
p Použijte standardní techniku pro zhotovení provizorní

náhrady (např. prefabrikovanou formu na korunku nebo
techniku vakuového formování, jak je vidět zde). Retenční
elementy zajistí řádné mechanické spojení fasetovacího
materiálu ke kapně.

p Odstraňte přebytečný akrylát, znovu otevřete kanál šroubu
a dokončete provizorní náhradu.

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 5 – Nasazení provizorní náhrady
p Očistěte vyleštěnou provizorní náhradu, umístěte ji na im-

plantáty a utáhněte šroub silou 15Ncm pomocí SCS šrou-
bováku a ráčny s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

p Zakryjte hlavu šroubu absorpční bavlnou nebo gutaper-
čou a uzavřete otvor šroubu provizorním materiálem (např.
kompositem).

Poznámka
Provizorní náhrada by měla být vyřazena z okluze.

Použití ochranné kapny

Krok 3 – Nasazení ochranné kapny
p Utáhněte rukou šrouby ochranných kapen na sekundárních

dílech s pomocí SCS šroubováku.

Poznámka
Ochranné kapny nesmějí zůstat v ústech déle než 30 dnů.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Poznámka
Ujistěte se, že barevné kódování analogů odpovídá barev-
nému kódování otiskovacích kapen nebo pinů.
Otiskovací materiál se může dostat pod kapnu. V tomto pří-
padě odstraňte zbytky dříve, než znovu umístíte analogy.

Krok 1 – Příprava pracovního modelu
p Zacvakněte odpovídající analogy do otisku nebo upevně-

te analog do otisku pomocí vodícího šroubu.

Krok 2 – Příprava
p Zhotovte pracovní model konvenčním způsobem (viz in-

strukce v kapitole 5).
p Vymodelujte úplný anatomický voskový model pro opti-

mální estetické plánování. Jako základnu pro voskový mo-
del použijte odpovídající zlatou nebo spalitelnou kapnu
(postup zde uváděn používá zlatou kapnu).

p Můžete definovat optimální tvar náhrady zhotovením sili-
konového klíče přes úplný voskový model.

Laboratorní postup pro můstkovou náhradu

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Krok 3 – Zhotovení můstku
p Umístěte zlaté kapny na analogy a utáhněte rukou okluzál-

ní šrouby pomocí SCS šroubováku.

Poznámka
Při použití spalitelných kapen neutahujte příliš pevně. Tato
opatrnost zabrání přebytečnému tlaku na voskovou konstrukci
při uvolňování okluzálního šroubu po modelaci voskem.

p Zkraťte modelační pomůcky do výšky okluzální roviny
podle individuální situace. Práce s modelačními pomůcka-
mi zajistí ostré zakončení kanálu šroubu.

p Zhotovte suprastrukturu na sekundárních dílech s použitím
standardních modelovacích metod.

p Ujistěte se, že vosková vrstva na sekundárním dílu je
dostatečně silná (nejméně 0,7 mm). Nezakrývejte jemný
okraj kapny voskem.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

p Dříve než odlijete konstrukci můstku, zkontrolujte prostorové
podmínky silikonovým klíčem voskového modelu.

p Zkontrolujte voskový model silikonovým klíčem.

Krok 4 – Zatmelení modelu
p Před zatmelením zkontrolujte, aby vosková konstrukce

můstku byla naprosto bez napětí. Toho je dosaženo pou-
žitím známých můstkových technik.

p Zatmelte konstrukci můstku podle standardních metod bez
použití preparátů pro snížení povrchového napětí.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Poznámka
Aby se zabránilo přetékání nalévané slitiny, před zatmelením
důkladně očistěte kapny (odstraňte voskové částečky, izo-
lační látky bavlněným válečkem nebo štětcem navlhčeným
v alkoholu).

Ujistěte se, že na jemném schůdku není žádný vosk. Použití
zatmelovacích materiálů pro rychlé zahřívání (rychlé zatmelo-
vaní hmoty) se nedoporučuje.

Při práci se zatmelovacím materiálem postupujte podle in-
strukcí výrobce. Věnujte pozornost doporučeným poměrům
míchání a předehřívacím časům.

Ujistěte se, že kanál šroubu a vnitřní konfigurace ka-
pny jsou zaplněny zatmelovacím materiálem ode dna
k vrchu, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin
(viz obrázek).

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Krok 5 – Odlévání a fasetování
p Odlijte a opracujet konstrukci standardními metodami (viz

také instrukce v kapitole 6.4.1).

Poznámka
Dlouhodobý úspěch protetické práce závisí na přesném
usazení náhrady. Celá procedura se bude muset opakovat,
pokud se vyskytnou závady při odlévání, podobné příkla-
dům na str. 64.

p Zkontrolujte prostorové podmínky silikovým klíčem.

p Zkontrolujte pomocí Sheffieldova testu, aby usazení
na pracovním modelu bylo bez napětí. Jestliže můstek
vykazuje napětí a viklá se, rozřízněte můstek a znovu se-
saďte tak, aby byl bez napětí.

Poznámka
Aby bylo možné sejmout můstek z pracovního modelu, je
třeba nejdříve odstranit všechny okluzální šrouby.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

p Ještě jednou vyzkoušejte usazení bez napětí v ústech
pacienta.

p Fasetujte suprastrukturu.

6. Zhotovení náhrad
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Laboratorní postup

Krok 1 – Příprava pracovního modelu
p Přicvakněte odpovídající analogy do otisku nebo znovu

umístěte a upevněte analog v otisku vodícím šroubem.

Laboratorní postup pro můstkovou náhradu se třmenem

Poznámka
Ujistěte se, že barevné kódování analogů odpovídá barev-
nému kódování otiskovacích kapen nebo pinů.

Otiskovací materiál se může dostat pod kapnu. V tomto pří-
padě odstraňte zbytky dříve, než znovu usadíte analog.

6. Zhotovení náhrad
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Krok 2 – Příprava
p Před nasazením kapen doporučujeme umístění okluzálních

šroubů na SCS šroubovák. Po tomto kroku umístěte oklu-
zální šrouby do třmenových kapen.

p Nasaďte kapny na sekundární díly a utáhněte rukou oklu-
zální šrouby SCS šroubovákem.

Krok 3 a následující kroky – Zhotovení třmenu
p Při zhotovování pájeného zlatého třmenu nebo titanové-

ho třmenu svařeného laserem postupujte podle návodu
na str. 148–153.

Poznámka
Pro pájení zlatého třmenu vždy používejte stabilizační piny.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 1 – Finální nasazení
p Odstraňte provizorní náhradu.
p Důkladně očistěte sekundární díly.
p Dříve než utáhnete třmen a konstrukci můstku v ústech pa-

cienta, zkontrolujte, že jsou bez napětí. V případě pohybu
způsobeného napětím ve třmenu nebo konstrukci můstku,
nenasazujte je.

p Utáhněte okluzální šrouby na 15Ncm pomocí SCS šrou-
bováku a ráčny s momentovým násadcem. (viz instrukce
v kapitole 7.5).

p U můstku uzavřete SCS konfiguraci šroubů bavlnou nebo
jiným těsnícím materiálem (např. gutaperčou nebo kom-
pozitem). Toto umožní pozdější odstranění můstku, pokud
bude třeba.

Protetický postup
Definitivní náhrada je doručena do ordinace lékaře na pracovním modelu

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Nasazení sekundárního dílu
p Vyberte vhodnou velikost multi-base sekundárního dílu

z plánovacího setu (viz instrukce v kapitole 6.1).
p Utáhněte rukou sekundární díly do analogu v pracovním

modelu.

Krok 2 a následující kroky – Zhotovení můstku/třmenu
p Následujte odpovídající kroky popsané na str. 135 pro

zhotovení můstku.
p Následujte odpovídající kroky popsané na str. 148–153

pro zhotovení pájeného zlatého třmenu nebo titanového
třmenu svařeného laserem.

Poznámka
Pro pájení zlatého třmenu vždy používejte stabilizační piny.

Varianta B: Snímání otisku na úrovni implantátu
Sejměte otisk podle instrukcí v kapitole 5.

Laboratorní postup pro můstkovou náhradu se třmenem

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Protetický postup

Krok 1 – Finální nasazení
p Umístěte očištěné sekundární díly do implantátů a utáhně-

te silou 35Ncm pomocí SCS šroubováku a ráčny s mo-
mentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

p Dříve než utáhnete můstek nebo třmen v ústech pacienta,
zkontrolujte, že nasazení konstrukce je bez napětí. V pří-
padě pohybu způsobeného napětím v konstrukci můstku
nebo třmenu můstek ani třmen nenasazujte.

p Utáhněte okluzální šrouby na 15Ncm pomocí SCS šrou-
bováku a ráčny s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

p U můstku uzavřete SCS konfiguraci šroubů bavlnou nebo
jiným těsnícím materiálem (např. gutaperčou nebo kom-
pozitem). Toto umožní pozdější odstranění můstku, pokud
bude třeba.

Protetický postup
Definitivní náhrada je doručena do ordince lékaře na pracovním modelu.

6. Zhotovení náhrad
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6.9. SEKUNDÁRNÍ DÍLY PRO TŘMEN

Způsob použití
p Třmenové náhrady, které nesou implantát v horní a dolní čelisti
p Stabilizace a primární dlahování implantátů

Charakteristika

Jednoduchost
p Efektivní jednodílné řešení, které poskytuje nekomplikovanou třmenovou náhra-

du pro standardní situace.
p 15º konus dovoluje přizpůsobení divergentní odchylce implantátu až do 30º
p Sekundární díl je možno snadno zkrátit díky jeho 7mm výšce od úrovně

měkké tkáně.

Spolehlivost
p Flexibilní design pro třmenové konstrukce pájené nebo svařované laserem s pre-

fabrikovanými komponenty.

Poznámka
Pro finální nasazení sekundárního dílu použijte nový základový šroub.

Laboratorní postup: str. 147–154
Protetický postup: str. 155

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Zhotovení pracovního modelu
p Zhotovte pracovní model standardními metodami a pou-

žijte sádru typ 4 (DIN 6873).

6.9.1 Sekundární díl pro třmeny – Laboratorní postup

Krok 2 – Příprava
p Umístěte sekundární díl pro třmeny do analogu a rukou

utáhněte SCS šroubovákem.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 3 – Umístění segmentů třmenu
p Umístěte jednotlivé segmenty třmenu mezi sekundární díly.

Poznámka
Prostor mezi třmenem a gingivou musí být nejméně 2mm.
K dosažení dobrého spojení by měla být mezera mezi se-
kundárním dílem a třmenem co nejmenší.

Pájený zlatý třmen
(Pro laboratorní postup s laserem svařovaným titanovým třmenem pokračujte od kroku 3 na str. 152).

Krok 4 – Upevnění segmentů třmene
p K upevnění segmentů třmene k sekundárním dílům použijte

plně spalitelný plast.

Poznámka
Nezakrývejte bazální šrouby.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 5 – Sejmutí konstrukce třmenu
p Po uvolnění šroubů opatrně sejměte konstrukci třmenu.

Umístěte konstrukci na leštící pomůcky a rukou utáhněte
šrouby. Během pájení zajistí leštící pomůcky správné ukot-
vení sekundárních dílů do pájecí hmoty.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 6 – Pájení třmene

Poznámka
Aby se předešlo zkroucení třmene v důsledku nerovnoměr-
ného předehřívání plamenem, předehřejte zatmelenou část
na 500–600ºC (932–1112ºF) v předehřívací peci.

p Po předehřátí připájejte třmen standardním postupem.
p Jakmile je pájení hotové, zchlaďte zatmelenou část na po-

kojovou teplotu.
p Vyjměte třmen a očistěte ho v ultrazvukové lázni.
p Odstraňte oxidy a zbytky po pájení v kyselé lázni.

Poznámka
Konstrukci nepískujte.

p Zkontrolujte správné nasazení.

Poznámka
Zpětné umístění třmene bez pnutí na analogy by mělo být
proveditelné bez použití šroubů.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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p Je-li to nutné, zkraťte výšku třmene a vyleštěte jej.

p Odešlete dokončený třmen se 4 bazálními šrouby do or-
dinace lékaře.

Poznámka
V této fázi jsou šrouby použité během pájení silně zoxidova-
né. Nepoužívejte je proto k uchycení třmene ústech.

Viz str. 155 Protetický postup.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 3 – Umístění segmentů třmene
p Nasaďte části třmene na pracovní model a zanechte

jistou mezeru, která bude vyplněna přidáním titanu (viz
obrázek 3b).

Poznámka
Prostor mezi třmenem a gingivouí musí být nejméně 2mm.

Titanový třmen svařený laserem

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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p Zkontrolujte usazení.

Krok 4 – Svařování segmentů
p Svařte segmenty a smáčejte odpovídajícím argonem.

p Pokud je to nutné, zkraťte výšku třmenu a vyleštěte.

Poznámka
Zpětné umístění třmene bez pnutí na analogy by mělo být
proveditelné bez pomocí šroubů.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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p Odešlete dokončený třmen se čtyřmi základovými šrouby
do ordinace lékaře.

Poznámka
V této fázi jsou šrouby použité během pájení silně zoxidova-
né. Nepoužívejte je proto k uchycení třmene v ústech.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Finální nasazení
p Umístěte očištěný třmen na implantáty. Ujistěte se, že na-

sazení třmene na implantáty nevykazuje pnutí.
p Utáhněte šroub na 35Ncm pomocí SCS šroubováku a ráč-

ny s momentovým násadcem (viz instrukce v kapitole 7.5).

6.9.2 Sekundární díly pro třmeny – Protetický postup

Definitivní náhrada je doručena do ordinace lékaře na pracovním modelu.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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6.10 LOCATOR® SEKUNDÁRNÍ DÍL

Způsob použití
p Hybridní náhrady dolní a horní čelisti nesené implantáty

Charakteristika

Jednoduchost
p Kompenzace divergencí až do 40º mezi dvěma implantáty
p Minimální výška komponentů pro omezený okluzální prostor

Spolehlivost
p Dvojitá retence pro optimální spojení sekundární díl – protéza
p Vynikající dlouhodobá trvanlivost díky komponentům, které jsou vysoce odolné

vůči opotřebení

LOCATOR® je registrovaná značka Zest Anchors, Inc., San Diego, USA.

Výrobce
Zest Anchors, Inc.
Escondido, CA 92029
USA

Laboratorní postup: str. 157–160
Protetický postup: str. 161–168

6. Zhotovení náhrad
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6.10.1 LOCATOR® sekundární díl – Laboratorní postup

Varianta A: Pracovní model z otisku na úrovní implantátu

Zhotovte otisk dle instrukcí v kapitole 5.

Krok 1 – Volba výšky sekundárního dílu
p Zvolte výšku LOCATOR® sekundárního dílu podle výšky

gingivální repliky v jejím nejvyšším bodě na pracovním mo-
delu. Například: Vyberte LOCATOR® sekundární díl vyso-
ký 2mm, jestliže gingivální výška je 2mm. Sekundární díl
je navržen tak, aby jeho horní okraj byl 1mm nad sliznicí.

Poznámka
Nasazení protézy je pro pacienta snadnější, pokud jsou
LOCATOR® sekundární díly na stejné horizontální úrovni.

Krok 2 – Nasazení sekundárního dílu
p Našroubujte sekundární díl ručně do analogu s použitím

LOCATOR® zavaděče.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Nasazení female analogu
p Nasaďte LOCATOR® analogu do LOCATOR® otiskova-

cích kapen.

Krok 2 – Zhotovení pracovního modelu
p Zhotovte pracovní model standardními metodami a pou-

žijte sádru typ 4 (DIN 6873)

Varianta B: Pracovní model z otisku na úrovni sekundárního dílu

Pro snímání otisku na úrovni sekundárního dílu se používají speciální LOCATOR® otiskovací kapny a analogy. Výběr LOCATOR®

sekundárních dílů byl již učiněn protetikem.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Konstrukce protézy s LOCATOR® matricemi
Můžete zhotovit protézu nebo vylepšit již existující a dobře fungující náhradu LOCATOR® komponenty.

Varianta A: Konstrukce nové protézy

Krok 1 – Umístění bílých spacerů a matric
p Umístěte jeden bílý spacer na každý sekundární díl.
p Umístěte černé pracovní vložky na LOCATOR® sekundární

díly nebo na LOCATOR® analogy v pracovním modelu.

Krok 2 – Konstrukce protézy
p Zhotovte náhradu standardní procedurou a vsaďte

LOCATOR® matrice.
p Předejte kompletní protézu do ordinace lékaře s černými

pracovními vložkami v matricích.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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Varianta B: Vylepšení stávající protézy

Krok 1 – Umístění bílých spacerů
p Umístěte jeden bílý spacer na každý sekundární díl.
p Nasaďte matrice s černými vložkami na LOCATOR® se-

kundární díly nebo na LOCATOR® analogy v pracovním
modelu.

Krok 2 – Vyhloubení stávající protézy v místech pro
LOCATOR® matrice

Krok 3 – Znovuusazení protézy
p Usaďte znovu protézu standardním způsobem se vsazený-

mi LOCATOR® matricemi.
p Předejte kompletní náhradu s černými pracovními vložkami

v matricích do ordinace lékaře.

Laboratorní postup

6. Zhotovení náhrad
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6.10.2 LOCATOR® sekundární díl – Protetický postup

Snímání otisku

Krok 1 – Výběr výšky sekundárního dílu
p Ujistěte se, že schůdek implantátu není překryt tvrdou

nebo měkkou tkání.

Poznámka
Je naprosto nezbytné odstranit veškerou tvrdou i měkkou tkáň
ze schůdku implantátu, aby bylo zajištěno správné usazení
LOCATOR® sekundárního dílu.

p Zvolte výšku LOCATOR® sekundárního dílu podle výšky
gingivy v jejím nejvyšším bodě v ústech pacienta. Vyberte
odpovídající výšku sekundárního dílu nebo jeho nejbližší
vyšší velikost, kterou máte k dispozici.

Poznámka
Nasazení protézy je pro pacienta snadnější, pokud
LOCATOR® sekundární díly jsou na stejné horizontální
úrovni.

Varianta B: Snímání otisku na úrovni sekundárního dílu
Pro snímání otisku na úrovni sekundárního dílu se používají speciální LOCATOR® otiskovací kapny. V důsledku toho jsou výš-
ky sekundárních dílů vybírány lékařem přímo v ústech pacienta.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 2 – Nasazení sekundárního dílu
p Našroubujte sekundární díl rukou do analogu za použití

LOCATOR® zavaděče.
p Utáhněte sekundární díl na 35Ncm za použití LOCATOR®

zavaděče a ráčny s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5) a LOCATOR® (viz kapitola 6.10.4).

Krok 3 – Umístění spacerů a otiskovacích kapen
p Umístěte jeden bílý spacer na každý sekundární díl. Spacer

se používá k odblokování plochy okolo sekundárního dílu.
p Umístěte LOCATOR® otiskovací kapny na LOCATOR®

sekundární díly.

Krok 4 – Snímání otisku
p Sejměte otisk (vinyl polysiloxan nebo polyetherová pryž).
p Zašlete otisk do zubní laboratoře.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Zubní technik vrátí kompletní LOCATOR® protézu do ordina-
ce lékaře k finálnímu nasazení. Definitivní náhrada je doruče-
na s černými pracovními vložkami v matricích.

Krok 1 – Výběr vhodných retenčních vložek
p Odchylka implantátu od svislé osy do 10º pro jednotlivý

implantát:

Konečná náhrada

Barva Retence

modrá 0,68kg
růžová 1,36kg
průhledná 2,27kg

p Odchylka implantátu od svislé osy mezi 10º a 20º pro
jednotlivý implantát:

Barva Retence

červená 0,23kg
oranžová 0,91kg
zelená 1,36–1,82kg

Poznámka
Vždy začínejte s náhradními vložkami o nejnižšší retenci (viz
kapitola 6.10.4).

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 2 – Odstranění černých pracovních retenčních
vložek

p Odstraňte černé pracovní retenční vložky z matric (viz
kapitola 6.10.4).

Krok 3 – Nasazaení retenční vložky
p Nasaďte retenční vložku k tomu určeným nástrojem (viz

kapitola 6.10.4).

Krok 4 – Nasazení dokončené protézy
p Nasaďte dokončenou protézu a zkontrolujte okluzi.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 1 – Volba výšky sekundárního dílu
p Ujistěte se, že vrchní část implantátu není překryta gingivou.
p Zvolte výšku LOCATOR® sekundárního dílu podle výšky

gingivy v jejím nejvyšším bodě. Například: Vyberte
LOCATOR® sekundární díl vysoký 2mm, jestliže výška
gingivy je 2mm. Sekundární díl je navržen tak, aby jeho
horní okraj byl 1mm nad sliznicí.

Poznámka
Nasazení protézy je pro pacienta snadnější, pokud LOCATOR®

sekundární díly jsou na stejné horizontální úrovni.

Krok 2 – Nasazení sekundárního dílu
p Našroubujte sekundární díl rukou do analogu, použitím

LOCATOR® zavaděče.
p Utáhněte sekundární na 35Ncm za použití LOCATOR®

zavaděče a ráčny s momentovým násadcem (viz instrukce
v kapitole 7.5).

6.10.3 LOCATOR® sekundární díl – Protetický postup (na křesle)
Pro již existující a dobře fungující protézy může být systém LOCATOR® použit na křesle.

Krok 3 – Umístění spaceru
p Umístěte jeden bílý spacer na každý sekundární díl. Spacer

se používá k vyblokování plochy okolo sekundárního dílu.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 4 – Nasazení matric
p Nasaďte matrice s černými pracovními vložkami

na LOCATOR® sekundární díly.

Krok 5 – Vyhloubení protézy
p Vytvořte otvor ve stávající protéze v místech pro LOCATOR®

matrice.

Poznámka
Ujistěte se, že matrice nasazené na sekundární díly se nedo-
týkají protézy.

Krok 6 – Vyplňování spojovacích otvorů
p Vyplňte spojovací otvory protetickou pryskyřicí a ukotvěte

matrice v protéze (např. samotvrdící pryskyřice).
p Odstraňte veškerou přebytečnou pryskyřici a vyleštěte

protézu.

Poznámka
Pokud bílý LOCATOR® spacer nevyplní úplně prostor mezi
dásní a matricemi, musí být všechny otvory vyblokovány tak,
aby pryskyřice nezatékala pod matrice. Tohoto lze dosáh-
nout použitím dvou nebo více LOCATOR® spacerů na sobě.

Jakmile pryskyřice vytvrdne, vyjměte protézu z úst a odeber-
te bílé LOCATOR® spacery.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 7 – Výběr vhodných retenčních vložek
p Odchylka implantátu od svislé osy do 10º pro jednotlivý

implantát:

Barva Retence

modrá 0,68kg
růžová 1,36kg
průhledná 2,27kg

p Odchylka implantátu od svislé osy mezi 10º a 20° pro
jednotlivý implantát:

Barva Retence

červená 0,23kg
oranžová 0,91kg
zelená 1,36–1,82kg

Poznámka
Vždy začínejte s náhradními males o nejnižšší retenci (viz
kapitola 6.10.4).

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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Krok 8 – Odstranění černých pracovních vložek
p Umístěte vhodné retenční vložky do matric protézy, před

tím ovšem odstraňte černé pracovní vložky z matric (viz
sekce 3 v kapitole 6.10.4).

Krok 9 – Vložení vhodné retenční vložky
p Vložte vhodné retenční vložky nástrojem (viz kapitola

6.10.4).

Krok 10 – Nasaďte dokončenou protézu
p Nasaďte dokončenou protézu a zkontrolujte okluzi.

Protetický postup

6. Zhotovení náhrad
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6.10.4 LOCATOR® sekundární díl – Další informace

1.Použití LOCATOR® nástroje

LOCATOR® nástroj je multifunkční instrument, který se skládá ze tří částí.

Mezera

Špička nástroje LOCATOR® se používá pro vyjmutí vložky z matrice. K tomu musí
být špička vyšroubována o dvě otáčky, aby mezi špičkou a střední částí nástroje
LOCATOR® byla viditelná mezera.

Špička se vsune přímo do matrice s odstraňovanou vložkou. Ostrý okraj špičky
přichytí odstaňovanou vložku v matrici. Poté se nástroj přímo vytáhne z matrice.

Pro uvolnění vložky z nástroje musí být špička zašroubována zpět ve směru ho-
dinových ručiček do výchozí polohy. Tím se aktivuje uvolňovací pin uvnitř špičky,
který uvolní odstraňovanou vložku.

6. Zhotovení náhrad

LOCATOR® nástroj
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Střední část nástroje LOCATOR® se použije pro vložení vyměnitelné vložky
do matrice. Nejprve vyšroubujte špičku a poté volný konec střední části nástroje
s nasazenou vyměnitelnou vložkou zatlačte do matrice. Vložka slyšitelně zaklapne
na místo.

Konec (zlatě barvený) LOCATOR® nástroje je používán zubním technikem pro na-
šroubování a odšroubování LOCATOR® sekundární dílů na a z analogů.

2. Určení odchylky implantátu
Zaklapněte LOCATOR® paralelizační piny na LOCATOR® sekundární díly. K určení
vzájemných úhlů mezi LOCATOR® sekundárními díly použijte LOCATOR® šablonu
pro měření úhlu. Přidržujte šablonu pro měření úhlu za usazenými paralelizačními
piny a odečtěte úhel pro každý sekundární díl.

Poznámka
Vyberte vhodné LOCATOR® retenční vložky v souladu s úhly naměřenými pro kaž-
dý sekundární díl.
Uvažte dentální nit skrze laterální otvory šablony k měření úhlů, abyste zabránili
vdechnutí.

6. Zhotovení náhrad
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3.Použití černé pracovní vložky
Jak analog LOCATOR®, tak matrice LOCATOR®, jsou dodávány s předběžně
namontovanou černou pracovní vložkou. Tato černá pracovní vložka je používána
jako distanční vložka pro budoucí různé vložky LOCATOR®.
V případě výroby protézy se systémem LOCATOR® musí být vyměnitelné vložky
LOCATOR® vyjmuty z matric a vyměněny za černé pracovní vložky. Černé pra-
covní vložky udržují během otiskování a výroby protézu stabilní a ve vertikální
pozici. Po dokončení výroby protézy se černé pracovní vložky vymění za vhodné
nové vložky LOCATOR®.

4.Důležité instrukce k čištění
Řádné čištění protézy s prvky LOCATOR® je předpokladem k dlouhodobé funkci
jak sekundárních dílů, tak i nylonových pracovních vložek. Akumulace plaku na se-
kundárních dílech, vložených do nylonové vložky, může časem způsobit abrazi
titanového sekundárního dílu na menší průměr, a tak způsobit uvolnění retence.
V závislosti na specifické situaci, je možné volat pacienta častěji na kontroly, aby
bylo dohlíženo na řádné čištění protézy a sekundárních dílů.

6. Zhotovení náhrad



172

7.1 SCS ŠROUBOVÁK

SCS* šroubovák se používá k fixaci protetických částí a hojících komponentů.
Hvězdicový tvar špičky šroubováku zapadá do vrcholu hojících komponentů
a hlav sekundárních dílů pro bezpečnou manipulaci.

*SCS = systém nesoucí šrouby
SCS šroubovák pro manuální použití
Výrobek: krátký, střední, dlouhý
Délky: 15mm, 21mm, 27mm
Čísla výrobků: 046.400, 046.401, 046.402
Materiál: Nerezová ocel

7. POMŮCKY A NÁSTROJE

7. Pomůcky a nástroje
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7.2 LEŠTÍCÍ POMŮCKY

Leštící pomůcky se používají během leštění a jiných laboratorních procedur. Slouží
k ochraně protetických spojení sekundárních dílů a jako vhodný nástavec pro
upevnění.

Čísla výrobků: 025.2920, 025.4920
Materiál: Nerezová ocel
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7.3 RÁČNA A MOMENTOVÝ NÁSADEC

Ráčna (čís. výr. 046.119) je pákový nástroj s rotačním šroubem pro změnu směru,
skládající se ze dvou částí. Je dodávána se servisním klíčem (čís. výr. 046.108),
který slouží k uvolnění hlavy šroubu. Po uvolnění může být šroub vnitřní části vyjmut
z těla ráčny ven. Ráčna se musí rozebrat při čištění a sterilizaci.
K aplikaci určité torzní síly při utahování použijte ráčnu spolu s momentovým ná-
sadcem (čís. výr. 046.049) a s pomocným klíčem (čís. výr. 046.064).

Ráčna
Ráčna se používá spolu s momentovým násadcem pro všechny Straumann sekun-
dární díly a šrouby (totožný segment se používá pro ruční zavádění Straumann
implantátů).

Poznámka
Ráčna je zabalena spolu se servisním klíčem.

konec s otvorem

zkosená část

matka

řídící šipka

rozebraná ráčna

7. Ráčna a momentový násadec
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pin

otevřený konec

Momentový násadec
Momentový násadec je připojen k ráčně a slouží k měření
hodnoty Ncm (Newton na centimeter), aplikované při nasa-
zování sekundárních dílů a šroubů.

Servisní klíč
Servisní klíč se používá k sestavení a k rozebrání ráčny.

Pomocný klíč
Otevřený konec pomocného klíče může být používán k se-
stavení a rozebrání ráčny. Pin může být používán ke stabi-
lizaci zavaděčů při umísťování sekundárních dílů a šroubů
(také používán při zavádění implantátu).

zúžený konec

stupnice torzních hodnot

kapkovitý tvar
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Krok 1 – Uvolnění
p Uvolněte matici RÁČNY servisním nebo pomocným klíčem.

7.4 SMONTOVÁNÍ RÁČNY A MOMENTOVÉHO NÁSADCE

Krok 2 – Odstranění
p Odšroubujte a odstraňte vnitřní šroub z těla ráčny.

7. Smontování ráčny a momentového násadce
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1777. Smontování ráčny a momentového násadce

Krok 3a – Nasazení
p Zasuňte tělo ráčny do momentového násadce a utáhněte

pevně rukou (zkosená část ráčny musí být v rovině se zko-
seným koncem násadce).

Krok 3b – Nasazení
p Zasuňte vnitřní část do opačného konce momentového

násadce. Pevně utáhněte rukou.

Krok 4 – Utažení
p Utáhněte matku ráčny servisním nebo pomocným klíčem.

Neutáhněte příliš.

p Ráčna a momentový násadec jsou nyní sestaveny a při-
praveny k použití.
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Krok 1 – Nasazení a utažení
p Nasaďte sekundární díl do implantátu.
p Utáhněte šroub sekundárního dílu rukou s použitím SCS

šroubováku.

7.5 UTAHOVÁNÍ SEKUNDÁRNÍHO DÍLU NA 35 NCM

Krok 2 – Nasazení ráčny
p Nasaďte konec ráčny s otvorem a s momentovým násad-

cem přes rukojeť zavaděče. Směrová šipka musí ukazovat
ve směru hodinových ručiček (směrem k tyčince kapkovi-
tého tvaru). Pokud tomu tak není, povytáhněte šipku ven,
přetočte a nechte zapadnout.

Krok 3 – Stabilizace ráčny
p Kvůli stabilizaci vložte konec pomocného klíče s kolíkem

do koronálního otvoru v rukojeti zavaděče.

7. Utahování sekundárního dílu na 35 Ncm
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Krok 4 – Nastavení na správnou úroveň hodnoty Ncm
p Jednou rukou držte pomocný klíč a druhou rukou držte

rukojeť ráčny. Uchopte pouze kapkovitý tvar a pohněte
ráčnou na značku 35Ncm.

Krok 5 – Odstranění ráčny
p Po dosažení značky 35Ncm vraťte ráčnu do počáteční

polohy.
p Zvedněte a odstraňte pomocný klíč, ráčnu s momentovým

násadcem a zavaděč.

Poznámka
Řádná péče a údržba jsou důležité k zajištění správné
funkce ráčny i momentového násadce. Vždy rozeberte před
čištěním a sterilizací.
Další instrukce k péči o tyto nástroje naleznete v příbalových
letácích.

Síly doporučené k utažení komponentů

Utažení rukou 15 Ncm 15–35 Ncm 35 Ncm

Krycí šrouby
Hojící kapny

Provozorní kapny
Kapny

Provozorní sekundární díly Definitivní sekundární díly

7. Utahování sekundárního dílu na 35 Ncm
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Straumann sekundární díly a komponenty nejsou při dodávce sterilní. Před jejich použitím proveďte následující postup
ke sterilizaci.

Poznámka
Části, které byly individualizovány nebo změněny z jejich původního stavu, mohou vyžadovat odlišný sterilizační proces.

Aby bylo zabráněno prasklinám kvůli tenzi ve výrobcích PMMA, nepoužívejte následující: alkohol, UV záření, sterilizaci, po-
noření do kapaliny na více než jednu hodinu, teploty přes 60ºC (140ºF).

8. Sterilizace

8. STERILIZACE

Materiál Metoda Podmínky

Ti, Titanová slitina

Autokláv 1134ºC (273ºF) po 18 minut

PEEK, PEEK s Ti vložkou

POM

Kovová slitina Ceramicor®

Kompozice ve váhových %:
Au 60% (zlato), Pd 20% (palladium),
Pt 19% (platina), Ir 1% (iridium)

ZrO2 (dioxid zirkonia) Suchý vzduch 160ºC (320ºF) po 4 hodiny
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9. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Garance a odpovědnost
Dentální implantáty Straumanno® a další související výrobky jsou částí
celkového konceptu a mohou být používány pouze ve spojitosti s od-
povídajícími originálními komponenty a nástroji v souladu s návody
a doporučeními Institut Straumann AG.

Používání výrobků vyrobených třetími stranami, které nejsou distribuová-
ny Institutem Straumann AG spolu se Straumann® systémem dentálních
implantátů, vylučuje jakékoliv garance nebo náhrady.
Technické poradenství pro uživatele o našich výrobcích probíhá ústně,
písemně, prostřednictvím elektronických médií nebo praktických škole-
ní. Vycházejí z aktuálního stavu vědy a techniky, který je nám v daném
okamžiku znám.

Uživatel výrobků Straumann je zodpovědný za určení, zda je nebo není
výrobek vhodný pro určitého pacienta a situaci. Společnost Straumann
se zříká jakékoliv odpovědnosti zřejmé nebo skryté, a neponese žád-
nou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, penální nebo další ško-
dy způsobené z nebo ve spojení s jakoukoliv chybou v profesionálním
úsudku nebo praxi během používání výrobků Straumann.

Uživatel je také povinen pravidelně studovat nejnovější vývoj Straumann®

systému dentálních implantátů a jejich aplikací.

Na vědomí
Popisy obsažené v tomto dokumentu nejsou dostačující pro okamžité
použítí Straumann® Dental Implant System. Vždy je nezbytné, aby zna-
losti implantologie a instrukce o používání Straumann® systému dentál-
ních implantátů byly předávány specialistou s relevantní zkušeností.

Dostupnost
Některé z výrobků uváděných v této brožuře nejsou dostupné ve všech
zemích.

Platnost
Vydáním této brožury pozbývají všechny ostatní verze platnost.

Varování
Navíc k upozorněním v této základní informaci musí být naše výrobky
zajištěny proti vdechnutí při intraorálním použití. Nepoužívejte poško-
zené nebo tupé nástroje.

Balení
Pokud není uvedeno jinak, obsahuje každé balení jen jeden kus.

Dokumentace
Pro detailní instrukce o Straumann® systému dentálních implantátů,
důležité návody a pracovní postupy kontaktujte obchodního zástupce
společnosti Straumann.

Autorská práva a ochranné známky
Dokumenty Straumann nesmí být přetištěny nebo publikovány, ani
částečně bez písemné autorizace Institutu Straumann AG. Straumann®

a/nebo další výrobky a loga od Straumann® zde uvedené, jsou re-
gistrované značky nebo ochranné známky institutu Straumann Holding
AG a/nebo jeho poboček.

Definice SLActive®

Opískovaný, velké zrno, leptaný kyselinou, chemicky aktivní a hydrofilní.

Definice SLA®

Opískovaný, velké zrno, leptaný kyselinou.

Barevné varovné nálepky

ŽLUTÁ = UPOZORNĚNÍ Při nebezpečí nebo nejistém zachá-
zení, které by mohlo vést k lehkému
tělesnému poranění nebo věcným
škodám.

ORANŽOVÁ = VAROVÁNÍ Při nebezpečí, které by mohlo vést
k těžkému tělesnému poranění nebo
ke smrti.

ČERVENÁ = NEBEZPEČÍ Při nebezpečí, které by mohlo bez-
prostředně vést k těžkému tělesnému
poranění nebo ke smrti.

LOT, sériové číslo

Objednací číslo (referenční)

Sterilizováno gama zářením

Spodní teplotní limit

Horní teplotní limit

Teplotní limit

Varování: Federální zákon USA omezuje prodej
tohoto produktu a dovolují ho pouze na základě
objednávky stomatologa nebo lékaře

Nepoužívejte opakovaně

Nesterilní

Pozor, čtěte příbalový leták

Použijte před datem expirace

Chraňte před světlem a teplem

Straumann výrobky mají certifikát CE a splňují po-
žadavky Direktivy Lékařských Zařízení 93/42 EEC

Nahlédněte do návodu k použití

Vysvětlení symbolů na nálepkách a instrukčních letáčcích
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