Technické informace

Straumann® Mini implantáty

Základní informace

Informace o tomto návodu
Tento chirurgický a protetický postup popisuje kroky potřebné pro zavádění implantátů a náhrad v rámci implantačního
systému Straumann® Mini. Implantační systém Straumann® Mini mohou používat pouze lékaři s pokročilými chirurgickými
dovednostmi. Jeho použití vyžaduje znalost lokalizace a způsobu zavádění dentálních implantátů. V této příručce nenajdete
všechny podrobné informace. V jednotlivých částech tohoto dokumentu jsou uvedeny odkazy na existující příručky
Straumann®.
Některé z výrobků Straumann uváděné v této brožuře nejsou dostupné ve všech zemích.
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1. Straumann® Mini implantační
Straumann® Mini implantáty nabízí jednodílné implantáty na úrovni tkáně s integrovaným abutmentem Optiloc®.
Jsou navrženy pro úzké bezzubé hřebeny a umožňují okamžité ošetření (pokud je při vkládání dosaženo točivého momentu
nejméně 35 Ncm) za účelem stabilizace odstranitelných částečných i úplných náhrad.
Straumann® Mini implantáty jsou vyrobeny z materiálu Roxolid® s povrchem SLA® a jsou k dispozici v nitrokostních
průměrech ∅ 2,4 mm, s možností délky 10 mm, 12 mm a 14 mm.

Chcete-li získat více informací o indikacích a kontraindikacích souvisejících s implantátem, přečtěte si návod k použití.
Naleznete jej na www.ifu.straumann.com
Informace o retenčním systému Optiloc® naleznete na www.ifu.valoc.ch
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1.1 Přehled Mini implantáty
Chirurgické komponenty

Straumann® Mini
implantáty
042.944S, 10 mm
042.945S, 12 mm
042.946S, 14 mm

Jehlový vrták, dlouhý
027.0007S

Pilotní vrták
027.0011S

Adaptér Optiloc® pro
ráčnu
170.2

Adaptér Optiloc® do
kolénka
170.1

Paralelizační pin
046.796

Protetické komponenty
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Analog implantátu
2102.0024-STM

Matrice
2102.0001-STM
2102.0009-STM
2102.0010-STM

Retenční vložky
2102.0003-STM
2102.0004-STM
2102.0005-STM
2102.0006-STM
2102.0007-STM
2102.0008-STM

Otiskovací kapna/
nasazení na matrici
2102.0012-STM

Extraktor matric
3202.0003-STM

Montážní nástroj
3202.0002-STM

Vymezovací díl
2102.0023-STM

Vymezovací kroužek
2102.0011-STM

Nástroj na výměnu vložek
3202.0001-STM

Sada nástrojů a vložek
5102.0000-STM

1.2 Straumann® Mini implantáty úvod

Optiloc®
•

Minimální údržba, úzký průměr

•

Povlak na bázi uhlíku (ADLC1) pro vynikající
odolnost proti opotřebení

Roxolid®:
•

Vysoká pevnost materiálu a
biokompatibilita

•

Vysoká spolehlivost Straumann® Mini
implantáty

SLA®:

Konstrukce implantátu s apikálním
zkosením

•

Předvídatelnost v osseointegraci

•

Vědecké důkazy

•

Nízká prevalence periimplantitidy

•

Ochrana kosti

umožňuje kvalitní přípravu a poskytuje
vysokou primární stabilitu

1.2.1 Materiál
Roxolid® je průkopnický materiál speciálně vyvinutý
pro použití v zubní implantologii. Slitina titanu a

1000

osseointegrační vlastnosti3-5.
Tato kombinace vlastností je na trhu jedinečná.
Neexistuje žádná jiná kovová slitina, která by se
vyznačovala takto vysokou mechanickou pevností a
zároveň osteokonduktivitou.
Díky jejich vynikajícím biologickým a mechanickým
vlastnostem nabízejí implantáty Roxolid® více
možností léčby než běžné titanové implantáty.

1

Amorphous Diamond-Like Carbon

Tensile strength [MPa]

zirkonia je odolnější než čistý titan1,2 a má vynikající

~80%

~20 %

800
~50%
600

400
ASTM TiGr4¹

Straumann®
TiGr4
cold worked²

Straumann®
Roxolid®²

Roxolid® shows a 20 % higher tensile strength than Straumann® cold worked
titanium and a 80 % higher strength than standard titanium Grade 4.
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1.3 Straumann® Optiloc® retenční systém
Straumann® Optiloc® Retenční systém pro hybridní zubní protézy nabízí inovativní povlak na bázi uhlíku (ADLC1)
s vynikající odolností proti opotřebení, který až do 40° překonává konvergenci nebo divergenci implantátů. Spolu
s odolnými vložkami z materiálu PEEK2 poskytuje retenční systém Optiloc® jedinečný a dlouhotrvající výkon.
1.3.1 Úvod do Straumann® Optiloc® retenčního systému

1

ѹ Vložky do matric z materiálu PEEK² nabízejí vynikající

1

chemické a mechanické vlastnosti
ѹ Matrice se přizpůsobí až do 40° divergence mezi
dvěma abutmenty
ѹ 6 typů retenčních vložek pro maximální přizpůsobení
protézy

2

ѹ Matrice jsou dostupné ve dvou provedeních titan a
PEEK2 v bílé (neutrální) barvě pro větší estetiku
2

ѹ Povlak abutmentu na bázi uhlíku (ADLC1) se
vyznačuje hladkým povrchem, maximální tvrdostí a
vynikající odolností proti opotřebení

Retenční systém Optiloc® umožňuje konvergenci nebo
divergenci každého implantátu až o 20 stupňů od
středové osy. To znamená, že korekce odchylek mezi
dvěma implantáty je možná maximálně do 40 stupňů.

1
2
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Amorfní uhlík podobný diamantu
Polyether ether keton

40°

20°

2. Chirurgický protokol
Pracovní postup chirurgického protokolu pro implantační systém Straumann® Mini implantáty se skládá ze tří kroků:
ѹ Předoperační plánování
ѹ Příprava implantačního lůžka
ѹ Zavedení implantátu

2.1 Předoperační plánování
Po vyhodnocení vhodnosti zákroku u daného pacienta a po kompletním vyhodnocení protokolů se stanoví počet Straumann®
Mini implantátů, které mají být zavedeny (minimálně čtyři do mandibuly, minimálně šest do maxily). S pacientem je nutné
vše důkladně prodiskutovat. Měly by být k dispozici informace o nabídce kosti pro implantační lůžko a informace
o tloušťce sliznice a hloubce tkáně v oblasti předpokládané lokalizace implantace. Za tímto účelem by mělo být provedeno
měření pomocí perio sondy. Při provádění lokalizace je třeba mít na paměti, že mezi jednotlivými Straumann® Mini
implantáty by měla být vzdálenost nejméně 5 mm.
Počátek umístění implantátů v mandibule by mělo být minimálně 7 mm před foramenem mentale. Zbývající prostor
by měl být rovnoměrně rozdělen mezi implantáty a měl by respektovat minimální vzdálenost mezi implantáty (5 mm).
Při maxilárním umístění je třeba pečlivě volit délku implantátu, aby se zabránilo poškození některých anatomických
struktur, jako je dutina v horní čelisti (sinus maxillaris).

4.20 mm

4.20 mm

2.35 mm

3.06 mm
2.80 mm

5.46 mm

6.00 mm

4.75 mm

2.80 mm

Standardní matrice
2102.0001-STM

2.35 mm

3.06 mm

Matrice se zvýšenou retencí
2102.0010-STM

2.80 mm

Eliptická matrice
2102.0009-STM
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2.1.1 Rentgenová referenční fólie
Dostupnost vertikální kosti určuje maximální přípustnou délku implantátu, který lze zavést. Pro snazší stanovení dostupnosti
vertikální kosti doporučujeme použít rentgenovou referenční fólii s rentgenovou referenční kuličkou (číslo výrobku
049.076V4).
Podobně jako deformace, ke kterým dochází v rentgenovém paprsku, jsou rozměry implantátů uvedeny na jednotlivých
šablonách s příslušnými deformačními faktory (1:1 až 1.7:1). Na šabloně je proto umístěna referenční kulička (vedle
referenčního měřítka), která usnadňuje určování každého z faktorů zvětšení.

1.0 : 1

1.1 : 1

1.2 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.0 mm

(049.076V4)
= Ø 5.5 mm

(049.076V4)
= Ø 6.0 mm

0

2

0
4

2
6

4
8

6
10

8
12

14

10
12

16

14
16

Poznámka: Používejte rentgenovou šablonu pouze pro daný typ implantátu.

1.6 : 1

(049.076V4)
(049.076V4)
Pro správný
výpočet dostatečné nabídky kosti použijte následující
= Ø 7.0 mm
= Ø 7.5 mmvzorec:

(049.076V4)
= Ø 8.0 mm

1.4 : 1

1.5 : 1

Rentgenová referenční kulička 5 mm ×
vhodnost kosti (RTG*)

dostatečná
nabídka kosti

Průměr referenční kuličky na
rentgenu

0
2

0

0
2

4

2
4

6

4
6

8

Densita kosti

10
12
14 I
třída
16

třída II

třída III

6

8
Hloubka měkkých tkání
10

třída IV

12
< 2 mm

≥ 2 mm

14

Šířka alveorálního hřebene

10

< 4.4 mm

≥ 4.4 mm
s odklopením

16

≥ 5.4 mm bez
12
odklopení**
14
16

Doporučeno

*	Při zohlednění všech anatomických struktur souvisejících s implantáty (např. Mandibulární kanál, dutina v horní čelisti (sinus maxillaris) atd.)
046.795.indd
2 laloku (flapless) mají vyšší nepřesnost plánování. Pro takové zásahy doporučujeme šířku hřebene nejméně 5,4 mm
** Postupy
bez odklápění

8

0.4 mm

2.4 mm
Straumann®
Mini implantát

Nedoporučuje se
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2.2 Instrumenty
2.2.1	Vrtáky
Nástroje Straumann® mají značky v intervalech 2 mm, které odpovídají dostupným délkám implantátů. První značka na
vrtácích odpovídá 10 mm a 12 mm, přičemž spodní okraj značky odpovídá 10 mm a horní okraj odpovídá 12 mm. Vrtáky
jsou dodávány sterilní.
Poznámka: Při finálním umístění implantátu musí být dosaženo minimálního točivého momentu 35 Ncm, aby bylo
možné okamžité zatížení.
Upozornění: Při zavádění implantátů musí být dosaženo okamžité primární stability. Pokud je při finálním zavádění
menší točivý moment než 35 Ncm, implantát nezatěžujte okamžitě. Během zavádění implantátu nepřekračujte točivý
moment 80 Ncm, protože by to mohlo vést k poškození implantátu.
Poznámka: Vždy zaveďte dva nejdále umístěné implantáty a snažte se směřovat ke středové ose.
Poznámka: Všechny implantáty musí být zavedeny co možná nejvíc rovnoběžně, aby bylo možné najít osu nasazení pro
následnou protetiku. K zarovnání implantátů použijte paralelizační pin.

18 mm
16 mm
14 mm
12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

1

2

3

1. Vrták jehlový: 027.0007S
2. Vrták BLT: 027.0011S
3. Implantát: 042.944S
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2.2.2 Paralelizační pin
Paralelizační pin je nástroj používaný k zajištění
správného paralelního umístění implantátu během
přípravy lůžka implantátu a k zarovnání s jinými
implantáty.
Sekundární funkcí paralelizačního pinu je, že při
odklápění tkáně lze stranu paralelizačního pinu rovnající
se ∅ 2,2 mm použít k měření / získání informací o výšce
gingivy. Střední část rovnoběžného pinu představuje
výšku gingivy/ označuje výšku leštěné části krčku
implantátu.
Charakteristika
ѹ ∅ 1.6 mm
ѹ ∅ 2.2 mm
ѹ Výška 2.8 mm (leštěná část implantátu)
ѹ Materiál: TAV
ѹ Dodáván sterilní

2.2.3	Zavaděč implantátu
Speciální zavaděč sloužící k zavedení Straumann® Mini implantátů.

Zavaděč Optiloc® do ráčny

Straumann® Mini implantát
∅ 2.4 mm

10

Zavaděč Optiloc® do kolénka

Straumann® Mini implantát
∅ 2.4 mm

2.2.4	Ráčna a momentový násadec
Ráčna je dvoudílný pákový nástroj s otočným čepem pro změnu směru síly. Je dodávána se servisním klíčem, který
slouží k utažení a uvolnění šroubu osy ráčny. Ke stabilizaci ráčny lze použít přidržovací klíč (046.064).

Ratchet and Torque Control Devices
Přidržovací klíč

Ráčna

Momentový násadec

Použití

Pomocné

Přenos točivého momentu

Chirurgické, měření točivého momentu

Vyznačený točivý
moment

NA

NA

0 / 15 / 35 Ncm

Objednací číslo

046.064

046.119

046.049

Materiál

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel, potažená DLC

Poznámka: Pro zajištění dlouhodobě bezchybného fungování je nutné ráčnu vždy po použití rozebrat a jednotlivé díly
vydezinfikovat, vyčistit a sterilizovat. Funkčnost ráčny musí být zkontrolována včas před každým použitím.

2.2.5	Straumann® Modulární kazeta
Modulární kazeta Straumann® se používá pro sterilizaci a bezpečné skladování chirurgických a pomocných nástrojů. Pokyny
k čištění a sterilizaci kazety najdete v Straumann Modular Cassette, Basic Information (Modulární kazeta Straumann,
Základní informace) (702527/en).
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2.2.6	Složení kazety Straumann® Mini implantáty - standardní nástroje
Více informací naleznete v Straumann Modular Cassette Selection Guide (Příručka k výběru modů pro Modulární kazetu
Straumann) (702824/en).
A Modul
041.761
Uložení ráčny
041.766

Momentový násadec
066.1100

Ráčna
046.119

Přidržovací klíč
046.064

Zásobník s vložkami,
3 malé + 3 velké
041.764
2.2 mm BLT Pilotní vrták,
dlouhý, jednorázový,
TAN
027.0011S
Jehlový vrták,
dlouhý, jednorázový
027.0007S
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Zavaděč Optiloc®
do kolénka,
délka 26mm
170.1
Zavaděč Optiloc®
do ráčny,
délka 17mm
170.2

Zásobník s vložkami,
6 malé
041.762
Paralelizační pin pro
Straumann® Mini
implantáty, sterilní
046.796

2.3 Příprava lůžka implantátu
2.3.1 Preparační protokol pro Straumann® Mini implantáty

doporučený krok

pouze při nízké densitě kortikální kosti

třída I

Velmi tvrdá kost

třída II

Tvrdá kost

třída III

Měkká kost

třída IV

Velmi měkká kost

Doporučené otáčky: max. 800 ot.
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2.4 Zavedení implantátu
Stabilizace mandibulární protézy
Do čelisti by měly být umístěny nejméně čtyři Straumann® Mini
implantáty.
Pozor: Dávejte pozor na trojklaný nerv.
Poznámka: Vždy začněte nejvzdálenějším implantátem ‒ nejméně
7 mm před foramen mentale.

Krok 1 ‒ Příprava místa zavedení bez odklápění (flapless)
Vstupní bod je vyznačen na tkáni pacienta (lze použít tkáňový
trepan, pokud je sliznice v dostatečném množství). U tohoto
postupu není nutný žádný řez. Metoda „punching“ se
doporučuje pouze v případě, že je k dispozici dostatečné
množství sliznice kolem implantátu, aby nedošlo k vzniku
periimplantitidy.
Označte místo implantace určené při plánování polohy
implantátu jehlovým vrtákem ∅ 1,6 mm.
V případě tenkého alveorálního hřebene může být nutné použít
kulový vrták, který se použije k označení kosti před použitím vrtáku
1,6 mm.

Kork 2 - osa implantátu
Osu implantátu označte jehlovou vrtačkou do hloubky 6 mm.
Pro ∅ 2,4 mm Straumann® Mini implantáty v měkké kosti (densita
třídy 3), zde končí příprava lůžka implantátu.
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Vypreparujte lůžko implantátu do finální hloubky pomocí jehlového
vrtáku ∅ 1,6 mm. V případě potřeby upravte neuspokojivou orientaci
osy implantátu. Použijte stranu rovnoběžného paralelizačního pinu
∅ 1,6 mm ke kontrole osy implantátu.
Pro ∅ 2,4 mm Straumann® Mini implantátu určené do tvrdé kosti
(třída 2) končí tímto krokem příprava lůžka implantátu.
(Volitelně lze pokračovat s pilotním vrtákem BLT 2,2 mm).
Poznámka: V případě nedostatečné nabídce kosti ve vertikálním
směru by měl být u tohoto kroku proveden rentgen, aby bylo jisté,
že vrták nenarušil mandibulární kanál.
Krok 3 - Volitelný: Rozšiřte lůžko implantátu na ∅ 2,2 mm v kosti
třídy 2
Pilotním vrtákem BLT ∅ 2.2 mm vrtejte do hloubky cca 6 mm.
V případě velmi tvrdé kosti (třídy 1): Pilotním vrtákem BLT
preparujte lůžko implantátu na finální hloubku 2.2 mm.

Zaveďte paralelizační pin ∅ 2,2 mm a zkontrolujte správnou
orientaci osy implantátu.
Pomocí pilotního vrtáku BLT ∅ 2.2 mm BLT připravte lůžko
implantátu do finální hloubky.

Další implantáty, zarovnávejte k preparovné ose:
Ponechejte vložený paralelizační pin a pokračujte s přípravou
dalšího lůžka implantátu. Pokračujte, dokud nebudou umístěny
všechny implantáty.
Vždy nasměrujte vrták na nejproximálnější lůžko implantátu
s paralelizačním pinem. Implantáty rozložte rovnoměrně, při
dodržení minimální vzdálenosti mezi implantáty (5 mm).
Poznámka: Implantáty musí být zavedeny paralelně k sobě.
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Krok 4 ‒ Zavedení implantátu
Straumann® Mini implantáty se dodávají ve sterilní lahvičce. Jsou
upevněny na víčku lahvičky, která slouží jako počáteční zaváděcí
nástroj.

Použijte víčko lahvičky na taktilní ruční zavedení implantátu
Zpočátku se implantát zavádí pomocí víčka lahvičky, dokud není
nutný větší točivý moment.
Pozor: Pokud je po otevření blistru implantát odpojen od víčka,
nepoužívejte jej!
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Krok 5 ‒ Dokončení zavedení implantátu
Zavedení implantátu
Straumann® Mini implantáty lze zavést pomocí kolénka nebo
manuálně pomocí ráčny. Doporučuje se maximální rychlost
15 ot / min.
Pomocí ráčny a / nebo kolénka zaveďte implantát do jeho
finální polohy a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček.

Zavedení je dokončeno, když je celý upravený povrch SLA® zaveden
do kosti.
Poznámka: Pro okamžité zatížení se doporučuje minimální
točivý moment 35 Ncm.
Během zavádění implantátu nepřekračujte točivý moment 80 Ncm.
Mohlo by to vést k poškození implantátu.
Poznámka: Pro stabilizaci úplné mandibulární protézy by
měly být umístěny minimálně 4 Straumann® Mini implantáty.
Pro stabilizaci úplné maxilární protézy by mělo být umístěno
minimálně 6 Straumann® Mini implantátů.
Maxilární stabilizace chrupu
Postupujte jako výše, ale věnujte zvláštní pozornost následujícímu:
Do maxily by mělo být umístěno minimálně šest Straumann® Mini
implantátů.
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3. Protetické postupy
3.1 Modifikace stávajících dobře padnoucích a fungujících mandibulárních náhrad na náhradu s
využitým retenčního systému Optiloc® / implantátů Straumann® Mini
Pozor: Předpokladem však je, že zubní technik nemusí vyměnit úplnou mandibulární protézu.

Krok 1 ‒ Umístěte bílé vyblokovací kroužek na každý Optiloc®
Vyblokovací kroužky se používají k blokování zatečení otiskovací
hmoty oblasti v okolí Optiloc®
Poté na každý abutment Optiloc® umístěte matrici s retenční
vložkou (doporučeno žluté, střední). Pod ním ponechte bílý
vyblokovací kroužek.

Krok 2 ‒ Připravte úplnou spodní protézu
Pomocí násadce a pryskyřičné frézy připravte stávající základnu
protézy v oblastech, kde jsou umístěny matrice Optiloc®. Kolem
matric by měl být minimální prostor 1 mm, aby byla zajištěna
dostatečná tloušťka samo-polymerizační pryskyřice.

Krok 3 ‒ Nasazení protézy
Použijte promývací silikon, abyste dosáhli dostatečné vůle
mezi matricí a vybroušeným lůžkem v protéze. Vložte úplnou
mandibulární protézu do úst pacienta a zkontrolujte vůli. Matrice
by se po zafixování na abutmenty neměla dotýkat protézy ve
vybroušených lůžkách. Dostatečný prostor znovu ověřte pomocí
silikonu. Upravte lůžka v protéze tak, aby pasivně seděla v okluzi,
aniž byste se dotkli matric.
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Krok 4 ‒ Příprava protézy
Připravte důlek ve spodní úplné protéze pomocí monomeru. Potřebné oblasti zůstanou bez pryskyřice, pokud nanesete tenkou vrstvu
vazelíny.

Krok 5 ‒ Polymerizace maticových pouzder
Vyplňte dutou oblast samo-vytvrzující pryskyřicí PMMA, abyste
polymerizovali matrice v protéze. Na důlek základny protézy a
kolem matric naneste malé množství akrylové pryskyřice. Vložte
spodní úplnou protézu do ústní dutiny.
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Krok 6 ‒ Dosazení protézy do okluze
Jakmile je spodní úplná protéza správně usazena, udržujte pacienta
v plné okluzi, než akrylát vytvrdne.

Krok 7 ‒ Vyjmutí vyblokovacích kroužků Optiloc®
Po vytvrzení pryskyřice vyjměte spodní úplnou protézu z úst a
vyjměte bílé vyblokovací kroužky Optiloc®. Vložte spodní úplnou
protézu do horké, ale ne vroucí vody. Pokud možno umístěte do
tlakové nádoby.

Krok 8 ‒ Dokončení protézy
Po konečném vytvrzení odstraňte přebytečný akrylát a dokončete
základnu protézy. V případě potřeby vyměňte žlutou, střední
retenční vložku Optiloc® za jinou retenční vložku Optiloc® a vložte
do úst pacienta.
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3.2 Vytvoření nové náhrady pomocí retenčního systému Optiloc®

Postup pro zubní ordinaci ‒ Vytváření otisků na úrovni abutmentu
Krok 1 ‒ Umístění formovací / otiskovací matice Optiloc®
Na Optiloc® umístěte formovací / otiskovací matici.

Krok 2 ‒ Sejmutí otisku
Použijte uzavřenou metodu otisku s mukodynamickou technikou
otisku (vinyl polysiloxane nebo polyether rubber).
Odešlete otisk do laboratoře..

21

Postup pro laboratoře
Krok 1 ‒ Vložení analogů implantátů s Optiloc® abutmenty
Vložte analog implantátu s Optiloc® do formovací / otiskovací
matice Optiloc® (viz kapitola 4 o používání nástrojů Optiloc®)

Krok 2 ‒ Zhotovení modelu
Vytvořte model pomocí standardních metod. Použijte dentální
sádru ,,stone" typ 4 (DIN 6873) k odlití modelu.
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Krok 3 ‒ Nasazení vyblokovacího kroužku a matrice Optiloc®
Nasaďte matrici s retenční vložkou (např. 2102.0005-STM, žlutá,
střední) na Optiloc®. Pro vytvoření potřebného prostoru při
polymerizaci matric Optiloc® použijte Optiloc® pracovní vložku.

Krok 3.1 ‒ Finalizace nové náhrady Optiloc
Na všechny analogy implantátů s Optiloc® umístěte bílé
vyblokovací kroužky.

Krok 3.2 ‒ Vytvoření protézy
Zubní náhrady se vytváří v souladu se standardními postupy.
Vyplňte dutou oblast samo-vytvrzující pryskyřicí PMMA, abyste
polymerizovali matrice v protéze. Na důlek základny protézy
a kolem matric naneste malé množství akrylové pryskyřice.
Vytvrďte pryskyřici a ujistěte se, že všechny matrice jsou spojeny
s protézou.

Zubní laboratoř vrátí hotové protézy s Optiloc® matricemi do
zubní ordinace.
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Praocvní postup v zubní ordinaci
Krok 4 ‒ Usazení nové náhrady Optiloc®
Vyberte vhodnou retenční vložku Optiloc® (viz kapitola 5 Speciální
komponenty Optiloc®).

Krok 4.1 ‒ Výběr a vložení retenčních vložek Optiloc®
Vyměňte retenční vložky Optiloc® v matrici pomocí montážního a
demontážního nástroje pro retenční vložky (hnědý) (viz kapitola 4
Použití nástrojů Optiloc®).

Krok 4.2 ‒ Nasazení hotové náhrady
Proveďte nasazení hotové náhrady.

24

4. Použití nástrojů Optiloc®
4.1	Optiloc® Extraktor matric (Obr. 1)
Demontáž Optiloc® matric z náhrady
1. Zahřejte hlavu Optiloc® extraktoru matric (Obr. 2).
2. Nasaďte horký Optiloc® extraktor matric do matrice a nechte přenos tepla během 2‒3 sekund roztavit pryskyřici kolem
matrice.
3. Optiloc® extraktor matric otočte a háčkem odstraňte matrici Optiloc® (Obr. 3)

4.2 Montážní nástroj na analogy implantátu s Optiloc® (modrý), (Obr. 4)
Umístění analogu implantátu s Optiloc®
1. Zvedněte analogy implantátu s Optiloc® s opačnou stranou montážního nástroje Optiloc® (obr. 7).
2.Umístěte analogy do otiskovacích matric Optiloc®

1

2

3

4

5

6

7
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4.3 Montážní a demontážní nástroj Optiloc® určený pro retenční vložky (Obr. 11)
Vložení retenční vložky Optiloc®
1. Zvedněte retenční vložku Optiloc® pomocí uchopovacího konce montážního a demontážního nástroje Optiloc®.
retenční vložka Optiloc® se v nástroji zablokuje (obr. 12).
2. Vložte retenční vložku Optiloc® do matrice Optiloc® (obr. 13). Retenční vložka Optiloc® „zacvakne“ do pozice (obr. 14).
Vyjmutí retenční vložky Optiloc®
1. Naneste konec montážního a demontážního nástroje Optiloc® na retenční vložku Optiloc® a zajistěte ji lehkým tlakem
(Obr. 15/16).
2. Vyjměte retenční vložku Optiloc® z matrice Optiloc® pomocí mírného rotačního pohybu (obr. 17).
3. Použijte speciální odsazení v rukojeti extraktoru matric Optiloc® (obr. 1), a kýváním ze strany na stranu vyjměte retenční
vložku Optiloc® z montážního a demontážního nástroje Optiloc® (Obr. 18/19).
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5. Doplňkové Optiloc® komponenty
Optiloc® Retenční vložky
Retenční systém Optiloc® umožňuje konvergenci nebo
divergenci až 20 stupňů každého implantátu od střeodové osy.
Vložky jsou z materiálu PEEK.
Barva retenční vložky
červnená, extra lehká
bílá, lehká
žlutá, střední
zelená, silná
modrá, extra silná
černá, ultra silná

Retence
cca. 300 g
cca. 750 g
cca. 1200 g
cca. 1650 g
cca. 2100 g
cca. 2550 g

Poznámka:
Doporučuje se nejprve použít mírnou retenční sílu (bílá). Pokud má
pacient pocit, že je náhrada příliš volná, vyměňte za vložky s vyšší
retenční silou.
Optiloc® Vyblokovací kroužek
Tento kroužek vyblokuje oblast v okolí abutmentu. Zabraňuje tak
tomu, aby pryskyřice nebo otiskovací hmota pronikla do matrice.

Matrice Optiloc® s velkou retencí
Tato matrice nabízí rozšířenou možnost spojení s protézou.
Používají se na hluboko zavedené abutmenty Optiloc® nebo v
4.75 mm

situacích vyžadujících větší retenci. Retenční prvek matrice může
být zkrácen v závislosti na požadované výšce.

Optiloc® Pracovní vložka
Optiloc® Pracovní vložka funguje jako ochrana pro matrice
Optiloc®. Používá se pro vytvoření modelu a v případě, že má být
matrice Optiloc® polymerována.
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6. Referenční seznam produktů
6.1 Straumann® Mini implantáty Roxolid® SLA®
Obj. č.

Název produktu

Straumann® Mini Implantáts
042.944S

Straumann® Mini Implantát ∅ 2.4 mm, SLA®, ADLC, 10 mm

042.945S

Straumann® Mini Implantát ∅ 2.4 mm, SLA®, ADLC, 12 mm

042.946S

Straumann® Mini Implantát ∅ 2.4 mm, SLA®, ADLC, 14 mm

Pomocné nástroje
046.796

Paralelizační pin pro Straumann® Mini Implantáty, sterilní

170.1

Zavaděč Optiloc® do kolénka, délka 26mm

170.2

Zavaděč Optiloc® do ráčny, délka 17mm

027.0007S

Jehlový vrták, dlouhý, jednorázový

027.0011S

BLT Pilotní vrták ∅ 2.2 mm, dlouhý, jednorázový, TAN

2102.0024-STM

Analog implantátu s Optiloc®, modrý, 4 pcs.

2102.0012-STM

Optiloc® formovací/ otiskovací matrice, červená, 4 pcs.

6.2 Optiloc® pracovní balíčky matric a retenčních vložek
Obj. č.

Název produktu

Kompletní set

5202.0001-STM

Optiloc® pracovní balíček obsahuje:
Optiloc® Matrice, titan, 2 ks
Optiloc®Retenční vložka, bílá, lehká, 2 ks
Optiloc® Retenční vložka, žlutá, střední, 2 ks
Optiloc® Retenční vložka, zelená, silná, 2 ks
Optiloc® Vyblokovací kroužek, silikon, 2 ks

Retenční vložky
2102.0003-STM

Optiloc® Retenční vložka, červená, extra lehká, 4 ks

2102.0004-STM

Optiloc® Retenční vložka, bílá, lehká, 4 ks

2102.0005-STM

Optiloc® Retenční vložka, žlutá, střední, 4 ks

2102.0006-STM

Optiloc® Retenční vložka, zelená, silná, 4 ks

2102.0007-STM

Optiloc® Retenční vložka, modrá, extra silná, 4 ks

2102.0008-STM

Optiloc® Retenční vložka, černá, ultra silná, 4 ks

Matrice
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2102.0001-STM

Optiloc® Matrice, titanová, 4 ks

2102.0009-STM

Optiloc® Matrice eliptická, titanová, 4 ks

2102.0010-STM

Optiloc® Matrice s prodlouženou retencí, 4 ks

6.3 Optiloc® Nástroje a pomocné komponenty
Obj. č.

Název produktu

5102.0000-STM

Optiloc® Krabička nástrojů, vč. 3 ks nástrojů:
1. Optiloc® Montážní nástroj + nástroj pro nasazení analogů (modrý)
2. Optiloc® Montážní nástroj pro vkládání a vyjímání retenčních vložek (hnědý)
3. Optiloc® Extraktor matric (šedý)

2102.0023-STM

Optiloc® Pracovní vložka, bílá, 4ks

2102.0011-STM

Optiloc® Vyblokovací kroužek, silikon, 10 ks

3202.0001-STM

Optiloc® Montážní nástroj pro vkládání a vyjímání retenčních vložek (hnědý)

3202.0002-STM

Optiloc® Montážní nástroj + nástroj pro nasazení analogů (modrý)

3202.0003-STM

Optiloc® Extraktor matric (šedý)

046.795

Rentgenová referenční fólie pro Straumann® Mini implantáty

049.076V4

Rentgenová referenční kulička, ∅ 5mm, nerezová ocel, 4 ks

046.119

Ráčna + servisní klíč, délka 84 mm, nerezová ocel

046.049

Momentový násadec,

046.064

Přidržovací klíč, délka 85 mm, nerezová ocel

045.111V4

Čistící kartáček k ráčně , délka100 mm, ∅ 4.5mm, nerezová ocel/Nylon
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6.4 Straumann® Modulární kazeta
Obj. č.

30

Název produktu

041.761

Straumann® Modulární kazeta, A Modul

041.766

A Modul vnitřní díl pro ráčnu

041.764

Zásobník s vložkami, 3 malé + 3 velké

041.762

Zásobník s vložkami 6 malých

7. Další informace
Podrobnější návod k použití naleznete v následujících dokumentech:
•

Straumann® Mini implantáty návod k použití http://ifu.straumann.com

•

Optiloc® návod k použití http://ifu.valoc.ch/

•

Straumann® Surgical and Prosthetic Instruments, Care and Maintenance (152.008/en)

•

Straumann® Modulární kazeta, základní informace (702527/cz)

1 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium). 2 Data on file for Straumann® cold-worked titanium and Roxolid® Implants, MAT 13336,
20131009. 3 Gottlow J et al. : Evaluation of a new titanium-zirconium dental implant: a biomechanical and histological comparative study in the mini pig.
Journal of Clinical Implant Dentistry and Related Research 2012; 14: 538-545 4 Wen B et al. : The osseointegration behavior of titanium-zirconium implants
in ovariectomized rabbits. Clin Oral Implants Res. 2013 Feb 21. 5 Barter S et al. : A pilot study to evaluate the success and survival rate of titanium-zirconium
implants in partially edentulous patients: results after 24 months of follow-up. Clin Oral Implants Res. 2012 Jul;23(7):873-81
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