
Vigtigt: Læs dette.
Ansvarsfraskrivelse:
NobelPearl™ Ceramic Base abutments indgår i et samlet koncept og må kun 
anvendes i kombination med de korrekte originale komponenter og instrumenter og 
i overensstemmelse med producentens anvisninger. Anvendelse af ikke-kompatible dele 
kan påvirke funktionen af implantater og abutments og dermed resultere i mislykket 
implantat. Det fulde ansvar for korrekt anvendelse påhviler brugeren og er uden for 
Nobel Biocares og Dentalpoint AG's kontrol. Nobel Biocare og Dentalpoint AG påtager 
sig intet ansvar og erstatningsansvar for skader forårsaget af forkert brug.

Beskrivelse:
Et præfremstillet tandimplantat abutment, der skal forbindes direkte til det endossale 
tandimplantat, som er beregnet til brug som støtte i forbindelse med protetisk rehabilitering.

Bemærk: NobelPearl™ Definitive Clinical Screw medfølger.

Materialer:
– NobelPearl™ Ceramic Base abutments er fremstillet af zirconiumdioxid

–  NobelPearl™ Definitive Clinical Screw er fremstillet af VICARBO® (PEEK-CF) 
(polyetheretherketon – kulfiber)

Tilsigtet brug:
Tandimplantat abutments er beregnet til anvendelse i over- eller underkæben til at støtte 
tanderstatninger for at genoprette tyggefunktionen. 

Indikationer:
NobelPearl™ Ceramic Base abutment i kombination med NobelPearl™ Tapered Inter-X 
endossale implantater er indiceret til single-unit- eller multi-unit-kroner.

Kontraindikationer:
Implantation kontraindiceret til patienter med de følgende tilstande:

−  Patienter som er medicinsk uegnede til et mundkirurgisk indgreb

–  Dårlig knoglekvalitet, dvs. hvis en stabil pasform af implantatet (primær stabilitet) ikke 
kan sikres

–  Ufuldendt knoglevækst

–  Akutte eller kroniske infektionssygdomme

–  Subakut kronisk knoglebetændelse i kæben

–  Sygdomme, der resulterer i mikrovaskulære funktionsnedsættelser

–  Systemiske sygdomme

–  Generel dårlig medicinsk tilstand hos patienten

–  Enhver form for stofmisbrug 

–  Dårlig mundhygiejne såvel som dårligt motiverede, usamarbejdsvillige patienter

–  Sårbare patientgrupper (f.eks. ammende kvinder)

Bemærk: Vær opmærksom på de generelle kontraindikationer, der gælder for medicinske 
implantater. Periodontale komplikationer kræver passende behandling inden implantation.

Bivirkninger og interaktioner, komplikationer med NobelPearl™ Ceramic 
Base abutments og tilbehør:
Manglende overholdelse af proceduren beskrevet i denne vejledning kan skade patienten 
og/eller føre til en eller alle af de følgende komplikationer: 

–  Aspiration af komponenter

–  Skader på implantat, abutment, komponenter eller instrumenter

–  Abutmentet eller andre komponenter løsner sig

–  Ukorrekt endelig rekonstruktion eller funktionsfejl i kronen, broen eller anden 
endelig protese

–  Nedsættelse af patientens tyggefunktion

NobelPearl™ Ceramic Base
Brugsanvisning

–  Implantatsvigt og/eller

–  Fjernelse af implantatet 

Advarsler:
100 % succes med implantater kan ikke garanteres. Hvis de angivne begrænsninger 
i anvendelsen og brugsanvisningen ikke overholdes, kan det resultere i fejl og udstyrssvigt.

Produkterne skal sikres mod aspiration, når de håndteres intraoralt. Aspiration af 
produkter kan føre til infektion eller utilsigtet fysisk skade.

På trods af de høje succesrater med NobelPearl™ Ceramic Base abutments, kan fejl ikke 
udelukkes. Årsagerne er sagsspecifikke og ofte ikke indlysende. De skal dokumenteres og 
rapporteres til producenten.

Forsigtighed/Forholdsregler:
Klinisk brug:
NobelPearl™ Ceramic Base abutment leveres ikke-sterilt og er kun til engangsbrug. 
Det endelige abutment skal rengøres og steriliseres, hvis det er påkrævet, inden 
intraoral anvendelse.

Håndtering af opbevaring og steril emballage:
NobelPearl™ Ceramic Base abutments skal opbevares i originalemballagen og i et køligt 
(omgivelsestemperatur) og tørt miljø og skal beskyttes mod direkte sollys.

Særlig forsigtighed tilrådes hos patienter, der viser tegn på de følgende tilstande: 
–  Hypertension

–  Myokardieinfarkt inden for de sidste seks måneder

–  Cerebral infarkt og cerebral apopleksi: I tilfælde hvor sygdommens tilstand er alvorlig, 
og patienten samtidig tager antikoagulantia.

–  Diabetes

–  Rygning

–  Kronisk osteomyelitis 

–  Bruxisme

–  Mundlukningsforstyrrelse (temporomandibulær ledforstyrrelse, temporomandibulær 
ledstivhed, post-tumor-resektion

–  Unormale anatomiske strukturer, f.eks. sinus maxillaris, nervus alveolaris inferior, 
der kan forstyrre implantater

Rengøring og sterilisation:
NobelPearl™ Ceramic Base abutments leveres ikke-sterile og er kun til engangsbrug. 
Den endelige rekonstruktion skal rengøres og desinficeres i overensstemmelse med 
rekonstruktionsmaterialeproducentens anvisninger inden intraoral brug.

Advarsel: Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget eller har været åbnet.

Advarsel: Brug af ikke-sterile komponenter kan resultere i infektion af væv eller overførsel 
af smitsomme sygdomme.

Forsigtig: Dette produkt er til engangsbrug og må ikke steriliseres og anvendes igen. 
Gensterilisering kan medføre tab af mekaniske, kemiske og/eller biologiske egenskaber. 
Genanvendelse kan medføre krydskontaminering.

Procedure:
1.  Fremstilling af suprastrukturen (laboratorieprocedure):
Vælg det passende NobelPearl™ Ceramic Base abutment. Tilpas om nødvendigt højden 
af abutmentet. Modifikationer af abutments skal udføres under brug af tilstrækkelig 
kontinuerlig afkøling med let tryk. Brug højtryksturbine og fin kornstørrelse (diamantbor 
med rød ring, mindre end 50 μm). Lokal overophedning forårsager mikrofissurer og fører 
til ødelæggelse af abutmentet. Ved slibning af abutmentet kan et NobelPearl™ Implant 
Replica Inter-X bruges som holder til beskyttelse af forbindelsen. Kun den koniske del af 
abutmentet kan forkortes.

2.  Behandlingsmuligheder:
Konventionel arbejdsgang (laboratorieprocedure):

–  Tilslut NobelPearl™ Ceramic Base til modellen ved brug af NobelPearl™ Lab Screw Inter-X. 
Det maksimale fastspændingsmoment for NobelPearl™ Lab Screw Inter-X er 5 Ncm.

–  Lav en wax-up-rekonstruktion, og anvend standardproceduren til enten press-teknik 
eller lave en afstøbning af kappen/kronen med fuld kontur. Sørg for at respektere 
mindstemålene af rekonstruktionsmaterialet ved at følge producentens anvisninger. 
Minimumdiameteren på skruegangen til NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X 
er ∅2,8 mm. Alternativt kan skruegangen reduceres til ∅2,2 mm. NobelPearl™ 
Screwdriver kan anvendes til at skabe skruegangen. Når der anvendes en skruegang 
med reduceret diameter, skal NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X isættes 
i abutmentet inden fastgørelse af kronen/broen på abutmentet. Hvis abutmentet 
er forkortet, skal det sikres, at NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X har 
tilstrækkelig lodret plads til at kunne skrues i og ud.

Digital arbejdsgang (DTX Studio/exocad/3Shape) med ikke-modificeret abutment 
(laboratorieprocedure):

–  Tilslut NobelPearl™ Position Locator Inter-X til modellen ved brug af et maksimalt 
tilspændingsmoment på 15 Ncm. 

–  Scan ved at følge de normale scanningsrutiner.

–  Vælg det passende NobelPearl™ Ceramic Base abutment i implantatbiblioteket.

–  DTX Studio: Biblioteket opdateres automatisk til at omfatte NobelPearl™ Ceramic 
Base abutments. 

–  Exocad: Biblioteket opdateres automatisk til at omfatte NobelPearl™ Ceramic Base 
abutments. Undtagelse: Systemer fra Zirkonzahn og Amann Girrbach kræver manuelt 
importerede filer. 

–  3Shape: Download filerne fra www.nobelbiocare.com, og importér dem i jeres system. 

–  Design af kronen/broen. Sørg for at respektere mindstemålene af 
rekonstruktionsmaterialet ved at følge producentens anvisninger. Minimumdiameteren 
på skruegangen til NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X er ∅2,8 mm. 
Alternativt kan skruegangen reduceres til ∅2,2 mm. Når der anvendes en skruegang 
med reduceret diameter, skal NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X isættes 
i abutmentet inden fastgørelse af kronen/broen på abutmentet. 

–  Send designfilen til en fræsemaskine eller et produktionsanlæg, der accepterer 
exocad/3Shape-designfiler.

Digital arbejdsgang med modificeret abutment (laboratorieprocedure):

–  Tilslut NobelPearl™ Ceramic Base til modellen ved brug af NobelPearl™ Lab Screw Inter-X. 
Det maksimale fastspændingsmoment for NobelPearl™ Lab Screw Inter-X er 5 Ncm. 

–  Scan ved at følge de normale scanningsrutiner.

–  Design af kronen/broen. Sørg for at respektere mindstemålene af 
rekonstruktionsmaterialet ved at følge producentens anvisninger. Minimumdiameteren 
på skruegangen til NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X er ∅2,8 mm. 
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Alternativt kan skruegangen reduceres til ∅2,2 mm. Når der anvendes en skruegang 
med reduceret diameter, skal NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X isættes 
i abutmentet inden fastgørelse af kronen/broen på abutmentet. Hvis abutmentet 
er forkortet, skal det sikres, at NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X har 
tilstrækkelig lodret plads til at kunne skrues i og ud. 

–  Send designfilen til en fræsemaskine.

3.  Fastgørelse af kronen/broen på NobelPearl™ Ceramic Base 
(laboratorieprocedure):

–  Når kronen/broen er fremstillet, skal den færdiggøres ved at følge anvisningerne fra 
producenten af rekonstruktionsmaterialet.

–  Forsegl skruegangen med voks.

–  Rengør overfladen i henhold til cementeringsmaterialeproducentens anbefalinger.

–  Fastgør kronen/broen til NobelPearl™ Ceramic Base i henhold til anvisningerne fra 
producenten af cementen. Når der anvendes en skruegang med reduceret diameter, 
skal NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X isættes i abutmentet inden fastgørelse 
af kronen/broen på abutmentet. NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X kan ikke 
isættes eller fjernes, efter at kronen/broen er fastgjort. 

4.  Endelig rekonstruktion (klinisk procedure):
Forbind rekonstruktionen til implantatet ved at anvende et let tryk for at tilpasse 
rekonstruktionen, indtil den klikker på plads i den rigtige position. Tilspænd 
rekonstruktionen til 25 Ncm ved brug af NobelPearl™ Screwdriver og Manual Torque 
Wrench. Undlad at overskride det maksimale tilspændingsmoment på 25 Ncm for 
NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X. NobelPearl™ Definitive Clinical Screw 
Inter-X må kun tilspændes én gang til det maksimale moment. Brug et røntgenbillede til 
at kontrollere placeringen af abutmentet.

Bemærk!
De foregående specifikationer er en oversigt over de vigtigste operationelle trin. 
Det anbefales stærkt, at klinikere gennemgår en kort gennemgang af produktet fra 
en erfaren bruger.

Tilgængelighed:
Bemærk, at visse produkter beskrevet i denne brugsanvisning muligvis ikke er 
myndighedsgodkendt, frigivet eller godkendt til salg på alle markeder.

Producent og forhandler:

   Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5,  
8957 Spreitenbach, Schweiz 
T: +41 (0) 44 388 36 36

Forhandler: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sverige

Sælges i Australien af: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4/7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2114 Australien  
Telefon: +61 1800 804 597

Sælges i New Zealand af: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland, 2105 New Zealand 
Telefon: +64 0800 441 657
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DK Alle rettigheder forbeholdes.  
Nobel Biocare, Nobel Biocare-logoet og alle andre varemærker, der anvendes i dette 
dokument, er, hvis intet andet angives eller tydeligt fremgår af sammenhængen i et 
bestemt tilfælde, varemærker tilhørende Nobel Biocare. Produktillustrationerne er ikke 
nødvendigvis i korrekt målestoksforhold.

Må ikke 
genanvendes

Se brugsanvisningen

Må ikke anvendes, 
hvis pakningen er 
beskadiget

Ikke-steril

Må ikke udsættes 
for sollys

Forsigtig

Fremstillingsdato

Holdbarhedsdato

Lotnummer

Producent

0050

Opbevares tørt

Kun til brug på 
ordination

Artikelnummer

Dampsteriliseret

Ikke-steril


