
Vigtigt: Læs dette.
Ansvarsfraskrivelse:
NobelPearl™ Tapered implantater 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:
Implantater:
NobelPearl™ Tapered-implantater findes i forskellige længder som angivet i de aktuelle 
produktlister. 

Bemærk: NobelPearl™ Cover Screw Inter-X medfølger. 

Længde: Den længde på NobelPearl™ Tapered-implantater, der er anført på pakningen, 
henviser til implantatets endossale længde.

Materiale: NobelPearl™ Tapered-implantater er fremstillet af biokompatibelt 
zirconium/zirconiumdioxid. NobelPearl™ Cover Screw Inter-X er fremstillet af PEEK 
(polyetheretherketon).

Overflade: NobelPearl™ Tapered-implanter har ZERAFIL™-overflade (sandblæst og 
syreætset).

Implantatplatform Implantatdiameter Implantatlængde (endossalt)

RP ∅ 4,2 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

WP ∅ 5,5 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm

Abutments:
Et præfremstillet tandimplantatabutment, 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 er inkluderet med NobelPearl™-
abutments. NobelPearl™ Temporary Clinical Screw er inkluderet med NobelPearl™ 
Temporary-abutments.

Materialer:

–  NobelPearl™-abutments er fremstillet af zirconiumdioxid

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

–  NobelPearl™ Healing Abutment er fremstillet af PEEK

–  NobelPearl™ Temporary Abutment er fremstillet af PEEK

–  NobelPearl™ Temporary Clinical Screw er fremstillet af PEEK-CW30

Instrumenter:
NobelPearl™ Tapered Twist Drill, NobelPearl™ Tapered Drills, NobelPearl™ Tapered 
Dense Bone Drills og NobelPearl™ Tapered Screw Taps bør anvendes sammen med 
NobelPearl™ Tapered-implantater. Alle bor er genanvendelige. Tapered Drills svarer 
entydigt til hver implantatlængde. Diameteren er angivet på hvert instrument med  
en farvekode. 

Materialer:

–  NobelPearl™ Tapered Twist Drill er fremstillet af rustfrit stål.

–  NobelPearl™ Tapered Drills, NobelPearl™ Tapered Dense Bone Drills og NobelPearl™ 
Tapered Screw Taps er fremstillet af rustfrit stål og belagt med DLC (diamantlignende 
carbon). 

NobelPearl™ Tapered Dental Implant System
Brugsanvisning

Tilsigtet brug:
NobelPearl™ Dental Implant System er beregnet til kirurgisk placering i over- og 
underkæbeknoglen til støtte af protetik som f.eks. kunstige tænder for at genoprette 
tyggefunktion. Det kan anvendes til rekonstruktion af en enkelt tand eller multipel 
rekonstruktion.

Indikationer:
NobelPearl™ Dental Implant System er beregnet til kirurgisk placering i over- og 
underkæbeknoglen til støtte af protetik som f.eks. kunstige tænder for at genoprette 
æstetik og tyggefunktion. NobelPearl™ Dental Implant System kan anvendes til 
rekonstruktion af en enkelt tand eller multipel rekonstruktion. NobelPearl™ Tapered-
implantater er beregnet til udskudt belastning. NobelPearl™ Tapered-implantater er 
specielt indiceret for patienter med metalallergier/overfølsomhed og kronisk sygdom  
på grund af metalallergier/overfølsomhed. 

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, interaktioner og forholdsregler; komplikationer med 
NobelPearl™ Tapered-implantater:
Umiddelbart efter isætning af tandimplantater bør aktiviteter, som kræver en betydelig 
fysisk anstrengelse, undgås.

Oplysninger vedrørende bivirkninger, interaktioner og forholdsregler, komplikationer 
i forbindelse med NobelPearl™ Tapered-implantater skal gives til patienten.

Mulige komplikationer efter isætning af tandimplantater er:

Midlertidige symptomer: Smerte, hævelse, talebesvær, tandkødsbetændelse.

Mere vedvarende symptomer: Kroniske smerter i forbindelse med tandimplantatet, 
permanent paræstesi, dysestesi, tab af marginal knogle, osteolyse, ringe eller ingen 
osseointegration, lokaliseret eller systemisk infektion, oroantrale eller oronasale fistler, 
negativ påvirkning af tilstødende tænder, irreversibel skade på tilstødende tænder, 
implantat-, kæbe-, knogle- eller protesebrud, æstetiske problemer, nerveskade, 
afstødning, hyperplasi.

Bivirkninger og interaktioner, komplikationer med NobelPearl™-
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 

–  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™ Tapered-implantater, kan fejl ikke 
udelukkes. Årsagerne er sagsspecifikke og ofte ikke indlysende. De skal dokumenteres  
og rapporteres til producenten.

Forsigtighed/Forholdsregler:
Klinisk brug: 
Steril håndtering er meget vigtig. NobelPearl™ Tapered-implantater og NobelPearl™ 
Cover Screw Inter-X er kun til engangsbrug. Tidligere anvende, ikke-sterile eller 
kontaminerede implantater eller dækskruer må under ingen omstændigheder anvendes. 
Genbrug af enheder til engangsbrug kan resultere i infektioner, inflammationer eller tab 
af implantatet. 

Håndtering af opbevaring og steril emballage:
Opbevaringspakningen må først åbnes kort før implantation. Den sterile pakning skal 
efterses for skader før åbning. Eventuel skade på den sterile pakning (blister) kan påvirke 
de indeholdte produkters sterilitet. Når du tager implantatet ud af pakningen, skal du 
følge de gældende instruktioner vedrørende aseptiske forhold. NobelPearl™ Tapered-
implantater 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™ Tapered-implantater og NobelPearl™ Cover Screw Inter-X er blevet 
dampsteriliseret.

Resterilisering: Hvis pakningen er beskadiget eller ikke lukket tæt, må NobelPearl™ 
Tapered-implantater ikke anvendes eller resteriliseres. Det samme gør sig gældende for 
udløbne implantater. Producenten påtager sig ikke ansvar for resteriliserede implantater.
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Resterilisering og klargøring af medicinsk udstyr/generelle krav: 
Se de lovbestemmelser og retningslinjer, der gælder for lægepraksisser og hospitaler 
i dit land. Dette gælder især specifikationer for den effektive denaturering af prioner. 
Behandling indebærer altid risiko for kontamination og infektion. Træf forebyggende 
foranstaltninger for aktivt at eliminere risikoen eller reducere den så meget som muligt. 
Disse foranstaltninger omfatter: 

–  Evaluering af de risici, der ledsager det medicinske indgreb; beslutning om passende 
beskyttelsesforanstaltninger 

–  Udarbejdelse af systematiske procedurer for arbejdsgangen med henblik på at forhindre 
kontaminering personskade 

–  Omhyggelig registrering af hver patients anamnese for at være opmærksom på den 
individuelle risiko ved smitte. 

Alt medicinsk udstyr, der er åbnet og lagt ud til brug, skal betragtes som kontamineret 
og skal resteriliseres på samme måde som brugt udstyr. Organiser transporten af 
kontamineret udstyr på en sådan måde, at ingen medarbejdere, kolleger eller tredjeparter 
bringes i fare. Alt personale skal bære passende beskyttelsestøj og -handsker. 

Medicinske produkter kan korrodere, hvis de opbevares i en fysiologisk 
saltvandsopløsning. Instrumenterne skal nedsænkes helt i steriliseringsbrøndene, uden 
luftbobler. Brug af demineraliseret vand til skylning af instrumenter efter desinfektion er 
absolut nødvendigt for at forhindre vandpletter og dannelse af krystaller. Disse forstyrrer 
den efterfølgende steriliseringsproces. 

Du er ansvarlig for steriliteten af de produkter, du bruger. Derfor skal du bruge validerede 
procedurer til rengøring, desinfektion og sterilisering af dit medicinsk udstyr og dine 
medicinske produkter. Du skal sikre regelmæssig vedligeholdelse af dit udstyr, og du 
skal overholde alle procesparametre i hver cyklus. Notér dig produktets holdbarhed i 
steril pakning (producentens datablad). Resterilisering slutter med frigivelsen til brug. 
Steriliseringsindikator og steriliseringsdato skal angives på hver steril pakning. 

Vigtigt: 

–  Produkter, der leveres i ikke-steril tilstand, (eksempelvis bor og abutments) skal 
steriliseres, før de anvendes første gang på en patient. 

–  Efter brug skal alt genanvendelige medicinsk udstyr resteriliseres i overensstemmelse 
med den beskrevne procedure. 

Automatiseret resterilisering:
For at automatiseret rengøring skal være effektiv, skal den gå forud for manuel rengøring. 
Dette fjerner større urenheder (blod, væv og knoglefragmenter). Skyl instrumenterne 
under koldt, rindende vand umiddelbart efter brug, og brug en fin nylonbørste til at 
rense de større urenheder bort. Placer derefter instrumenterne i rengøringsbakken på din 
desinfektions- og rengøringsenhed. 

Rengøring med ultralyd (valgfrit):
Hvis instrumenterne er meget snavsede, og det ikke er muligt at fjerne større urenheder 
manuelt, anbefales det at rengøre i et ultralydsbad. 

Vigtigt: Rengøringsmidlet skal være kompatibelt med produkterne. Sørg for at bruge de 
anvendelsestider og koncentrationer, som fabrikanten har anført. 

Automatiseret rengøring:
Brug kun egnet rengørings- og desinfektionsudstyr til dine automatiserede 
rengøringsopgaver. Disse bør valideres af brugeren på grundlag af etablerede 
rengøringsprocesser. Placer delene i rengøringsbakken i overensstemmelse med 
instruktioner fra producenten af udstyret. Der findes kommercielt tilgængelige rengørings- 
og desinfektionsmidler. Vi anbefaler: "neodisher MediClean" og "neodisher Z" som 
neutraliseringsmidler (begge fra Dr. Weigert, Hamburg). Følg producentens oplysninger 
om dosering og brug. Vi anbefaler fuldt demineraliseret vand til rengøring af instrumenter 
og til den sidste skylningsprocedure. Det valgte rengørings- og desinfektionsprogram skal 
køre med den optimale temperatur til fjernelse af blod (45–55 °C).

Eksempel på et rengøringsprogram: 

–  Forskylning med koldt vand: 4 min. 

–  Rengøring med alkalisk rengøringsmiddel ved 45–55°: 10 min.

–  Neutraliser: 6 min.

–  Mellemliggende skylning: 3 min.

–  Desinfektion: 5 min.

–  Tørring (maks. 130 °C): 5 min.

Inden steriliseringsprocessen kontrolleres de rensede, tørrede og desinficerede dele for 
korrosion og beskadigelse. 

Manuel resterilisering:
Placer produkterne i en desinfektionsmiddelopløsning efter brug for at forhindre dem i 
at tørre ud og som en personlig beskyttelsesforanstaltning. Fjern større urenheder (blod, 
væv og knoglefragmenter). For at gøre dette skal du tage instrumenterne ud af bakken 
og rengøre dem under koldt, rindende vand med en fin nylonbørste. Brug aldrig en 
metalbørste eller ståluld til dette trin! 

Rengøring med ultralyd (valgfrit):
Hvis instrumenterne er meget snavsede, og det ikke er muligt at fjerne større urenheder 
manuelt, anbefales det at rengøre i et ultralydsbad. 

Vigtigt: Rengøringsmidlet skal være kompatibelt med produkterne. Sørg for at bruge de 
anvendelsestider og koncentrationer, som fabrikanten har anført. 

Rengøring:
Før rengøring af produkterne skal de skylles under rindende koldt, demineraliseret 
vand. Adskil alle produkter, der kan skilles ad. Et egnet rengøringsmiddel er 
eksempelvis "neodisher MediClean" (Dr. Weigert, Hamburg). Placer produkterne i et 
frisk rengøringsbad i overensstemmelse med oplysningerne fra producenten. Rengør 
delene med en nylonbørste. Skyl produkterne flere gange med demineraliseret vand, 
og kontrollér for korrosion eller beskadigelse. 

Desinfektion:
Læg de produkter, der skal desinficeres, i et frisk desinfektionsbad. De skal være dækket 
helt af væsken. ID 212-instrumentdesinfektion (Dürr System Hygiene) er eksempelvis et 
egnet desinfektionsmiddel. 

Skylning og tørring:
Efter desinfektion af produkterne skylles grundigt med demineraliseret vand. Brug ren 
trykluft til at tørre instrumenterne. 

Sterilisering:
Saml det adskilte medicinske udstyr igen, inden du starter steriliseringsproceduren. 
Sortér de separat rengjorte og desinficerede produkter i den passende steriliseringsbakke. 
Du kan også sterilisere produkterne individuelt. Pak derefter de fyldte bakker og/
eller de enkelte produkter i en ikke-genanvendelig pose, der er egnet til brug i en 
dampsterilisator, (enkelt- eller dobbeltposer) og/eller i en steriliseringsbeholder. Poser 
til brug i dampsteriliseringsprocesser skal opfylde specifikationerne i DIN EN ISO 
11607/ANSI/AAMI ST79/AAMI TIR12:2010. To eksempler er: En ikke-genanvendelig 
steriliseringspose (enkelt- eller dobbeltpose) med temperaturtolerance på mindst 137 °C og 
dampgennemtrængelighed, der muliggør tilstrækkelig beskyttelse mod mekanisk skade, 
ellers en steriliseringsbeholder, som skal gennemgå regelmæssig vedligeholdelse i henhold 
til producentens specifikationer. Instrumenter såsom bor, Screw Taps og dybdemålere 
har dedikerede positioner i NobelPearl™ Tapered Surgery Kit Box, hvor de kan placeres til 
sterilisering. Sterilisering opnås i autoklaven ved USA: 132 °C i mindst 4 minutters holdetid 
og efterfølgende 20 minutters tørring. Resten af verden: 134 °C i mindst 7 minutters 
holdetid og efterfølgende 20 minutters vakuumtørring. Dele skal derefter mærkes med en 
steriliseringsdato og anbringes tørt og støvfrit til oplagring. USA: Hvis delene opbevares 
efter sterilisering, skal de opbevares i FDA-godkendt tilbehør, f.eks. indpakningsfolie 
og beholdere.

Procedure:
Præparation inden det kirurgiske indgreb omfatter:
–  Generel og lokal patienthistorik, generel medicinsk undersøgelse (hæmogram, diabetes 

osv.), samtale med intern medicinsk eller praktiserende læge samt lokal, klinsk og 
radiologisk undersøgelse 

–  Patientoplysninger om indikationer, kontraindikationer, vellykket og mislykket implantat 

–  Præparation inden kirurgisk indgreb samt protetisk præparation samt samtale med en 
tandtekniker 

–  Valg af et anatomisk passende implantat baseret på røntgenbilleder og andre teknikker.

Bemærk: De anatomiske og hygiejniske forhold for hver patient skal vurderes individuelt. 
Implantation kontraindiceret til patienter i tilfælde af ugunstige forhold.

Helingstid:
For alle NobelPearl™ Tapered-implantater anses den korteste helingstid at være 3 måneder 
for underkæben og 6 måneder for overkæben. 

Kirurgisk procedure:
Billede A viser boredybdemærker på borene med relevant dybde for et 8 mm implantat 
placeret 1,6 mm over kammen.
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A

Billede B viser protokoltrin og "Produktreferencelinje" for NobelPearl™ Tapered RP  
4,2 x 8 mm-implantat placeret 1,6 mm over kammen. Klargør implantatstedet med 
NobelPearl™ Tapered Twist Drill 2,3 mm og relevant NobelPearl™ Tapered Drill afhængigt 
af det implantat, som skal isættes, længden og platformen.

Billede C viser protokoltrin og "Produktreferencelinje" for NobelPearl™ Tapered WP  
5,5 x 8 mm-implantat placeret 1,6 mm over kammen. NobelPearl™ Tapered Twist Drill  
2,3 mm og relevant NobelPearl™ Tapered Drill afhængigt af det implantat, som skal 
isættes, længden og platformen.

Bemærk: Forskellige platformstørrelser har forskellige maksimale omdrejningshastigheder 
for borene. Se værdierne på billede B og C.

B

Kravehøjde1,6 mm

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2,3 mm

NobelPearl 
Tapered Depth/

Direction 
Indicator

NobelPearl 
Tapered  
Drill RP  

4,2x8 mm

NobelPearl 
Tapered Dense 
Bone Drill RP 

4,2 mm

NobelPearl 
Tapered Screw 

Tap RP  
4,2 mm

Implantatlængde 
8 mm

1 mm

14 mm

12 mm

10 mm

8 mm

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
maks. 800 
omdr./min.

14 mm

Kravehøj-
de1,6 mm

Implantatlæng-
de 8 mm

1 mm

12 mm

10 mm

8 mm

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2,3 mm 
maks. 800 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered 
Drill NP  

3,5 x 8 mm  
maks. 700 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered Drill 
RP 4,2x8mm 
maks. 600 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered Dense 

Bone Drill 
RP 4,2 mm 
(kan vælges 

til hårdt 
knoglevæv) 
maks. 600 
omdr./min.

NobelPearl  
Tapered  

Screw Tap RP 
4,2 mm 

maks. 15  
omdr./min.



C

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
maks. 800 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2,3 mm 
maks. 800 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered Drill 

NP 3,5x8 
mm 

maks. 700 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP 

4,2x8mm 
maks. 600 

omdr./
min.

NobelPearl 
Tapered 
Drill WP 

5,5x8 mm  
maks. 500 

omdr./
min.

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill WP 
5,5 mm 

(kan vælges 
til hårdt 

knoglevæv) 
maks. 500 
omdr./min.

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap 
WP 5,5 

mm 
maks. 15 

omdr./min.

14 mm 

12 mm 

10 mm 

8 mm
Kravehøjde 
1,6 mm

Implantatlængde 
8 mm

1 mm

Det anbefales at anvende NobelPearl™ Tapered Screw Tap til fuld længde.

Forsigtig: Den effektive boredybde er op til 1 mm dybere end det tilsvarende implantat.

I situationer, hvor tilstødende strukturer (naturlige tænder) kommer i vejen for 
vinkelhovedet og forhindrer boret i at nå den ønskede dybde, kan Elos Drill Extender 
anvendes.

Vigtigt: Hvis borene og instrumenterne bruges mere end én gang, skal de placeres i 
saltvandsopløsningen i mellemtiden.

Alternativt kan implantatet også placeres 0,6 mm over kammen (frem for 1,6 mm). 
NobelPearl™ Tapered Drill og NobelPearl™ Tapered Screw Tap skal isættes 1 mm dybere, 
som vist på billede D. 

Bemærk: Ved implantatlængder på 14 mm anbefales det, at implantatet ikke placeres 
0,6 mm over kammen. 

D

NobelPearl 
Tapered 

Twist Drill 
2,3 mm

Bone Level
Kravehøjde 
0,6 mm

1 mm

NobelPearl 
Tapered Drill 

NP 3,5x8 
mm

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP 

4,2x8 mm

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill RP  
4,2 mm 

(kan vælges 
til hårdt 

knoglevæv)

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap RP 
4,2 mm

Implantatlængde 
8+1=9 mm

Alternativt kan NobelPearl™ Tapered Drill Stop anvendes til at opnå præcis styring af 
boredybden. NobelPearl™ Tapered Drill Stop placeres på NobelPearl™ Tapered Drill Shaft. 
Dette muliggør placering af implantatet 1,6 mm eller 0,6 mm over kammen (E). 

E

Anbefalet boreafstand mellem tilstødende strukturer (naturlige tænder eller implantater) 
er vist på billedet F.

F

1
,5

 m
m

3
,3

 m
m

3
,7

 m
m

3
,5

 m
m

1
,5

 m
m

Isæt og tildæk implantatet:
1.  Åbn implantatpakningen, og tag implantatet op ved hjælp af NobelPearl™ Implant 

Driver Inter-X. Sæt implantatet i osteotomien. Implantaterne skal ideelt isættes med 
lav hastighed (maksimalt 15 omdr./min.).  
Vigtigt: Brug aldrig NobelPearl™ Rescue Driver Inter-X til isætning.

2.  Tilspænd implantatet med Manual Torque Wrench med et isætningsmoment på 
20–30  Ncm. Det maksimale moment for WP-implantater er 45 Ncm. Undlad at 
overskride dette moment. NobelPearl™ Implant Driver Inter-X har brudpunkt på  
cirka 50 Ncm. 

maks. 45 Ncm

3.  Monter og fastgør NobelPearl™ Cover Screw Inter-X i implantatet ved hjælp af 
NobelPearl™ Implant Driver Inter-X eller NobelPearl™ Screwdriver. Sørg for ikke at 
overskride den maksimale tilspænding på 5 Ncm.

 – Løsning 1: Lukket heling (anbefales). 

 – Løsning 2: Åben heling ved forekomst af et tykt lag omgivende gingiva.
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Healing Abutment:
Monter og fastgør på NobelPearl™ Healing Abutment Inter-X på implantat ved hjælp af 
NobelPearl™ Screwdriver. Sørg for ikke at overskride den maksimale tilspænding på 5 Ncm.

Provisorisk rekonstruktion:
1.  Monter og fastgør på NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X på implantat ved 

hjælp af NobelPearl™ Screwdriver (maks. 15 Ncm). Sørg at anvende NobelPearl™ 
Temporary Clinical Screw Inter-X. Den kan genkendes på de tre riller i skruehovedet 
(se cirkel).

2.  Juster om nødvendigt højden af NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ekstraoralt, 
og fremstil en provisorisk rekonstruktion.  
Fremstilling af den provisoriske rekonstruktion: Det anbefales at maskinbehandle 
polymeren med finkornede, diamantbelagte instrumenter ved høj hastighed. Dette 
gøres ekstraoralt med let tryk og effektiv køling.  
Forsigtig: NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X må højst bruges i 180 dage. 

Lukket ske-aftrykstagning:
1.   Klinisk procedure:
a.   Placer NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X på implantatet. Sørg for,  

at NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X sidder helt fast i implantatet. 
Foretag en modsatrettet bevægelse for at kontrollere dette. Når NobelPearl™ 
Impression Coping Closed Tray Inter-X sidder helt fast i korrekt position, skal 
guidepinden skrues i. Tag et røntgenbillede for at verificere korrekt placering.

b. Tag et aftryk med en lukket ske. Fjern aftrykket. Skru guidepinden af, og tag 
NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X ud af implantatet. Omplacer 
NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X i aftrykket med guidepinden. 
Send aftrykket til dentallaboratoriet.
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2. Laboratorieprocedure:
a. Slut NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X til NobelPearl™ Implant 

Replica Inter-X. Sørg for, at NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X sidder 
helt fast i NobelPearl™ Implant Replica Inter-X. Foretag en modsatrettet bevægelse for 
at kontrollere dette. Når NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X sidder 
helt fast i korrekt position, skal guidepinden skrues i.

b. Genplacer NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X i aftrykket med 
NobelPearl™ Implant Replica Inter-X, og sørg for, at den sidder helt fast. Opret en 
mastermodel. 

Mastermodel

Aftryksmateriale

Åbn ske-aftrykstagning:
1. Klinisk procedure:
a. Placer NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X på implantatet. Sørg for,  

at NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X sidder helt fast i implantatet. 
Foretag en modsatrettet bevægelse for at kontrollere dette. Når NobelPearl™ 
Impression Coping Open Tray Inter-X sidder helt fast i korrekt position, skal 
guidepinden skrues i. Tag et røntgenbillede for at verificere korrekt placering.

b. Tag et aftryk med en åben ske. Skru guidepinden af, og fjern aftrykket. Send aftrykket 
til dentallaboratoriet, inklusive guidepinden.

Aftryksmateriale

2. Laboratorieprocedure:
a. Slut NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X til NobelPearl™ Implant 

Replica Inter-X. Sørg for, at NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X sidder 
helt fast i NobelPearl™ Implant Replica Inter-X. Foretag en modsatrettet bevægelse for 
at kontrollere dette. Når NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X sidder helt 
fast i korrekt position, skal guidepinden skrues i. 

b. Opret en mastermodel. Fjern guidepinden, inden aftrykket fjernes.

Mastermodel

Aftryksmateriale

Fremstilling af suprastrukturen i laboratoriet:
Vælg et egnet 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.

Du kan vælge en monolitisk krone/bro bestående af en række optimerede polymerer 
eller zirkoniumdioxid eller fuldkeramisk krone/bro fremstillet af lagdelt eller presset 
porcelæn på en zirkoniumdioxidkappe. Sørg for at respektere mindstemålene af 
rekonstruktionsmaterialet ved at følge producentens anvisninger. Undlad at foretage en 
rekonstruktion med ekstensionsled

NobelPearl™ Lab Screw Inter-X kan anvendes til arbejde i laboratoriet. Det maksimale 
tilspændingsmoment for NobelPearl™ Lab Screw Inter-X er 5 Ncm.

Bemærk: NobelPearl™ Lab Screw Inter-X er gul og har ingen riller på skruehovedet. 
NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X er sort og har heller ingen riller på 
skruehovedet. 

1. Rekonstruktion fastholdt med skruer:
a. Standardskruegang:

Sørg for, at skruegangens diameter giver plads til, at NobelPearl™ Definitive Clinical 
Screw Inter-X kan isættes og fjernes, når kronen/broen fastgøres i abutmentet med 
cement. Minimumsdiameter for skruegangen for NobelPearl™ Definitive Clinical 
Screw Inter-X er ∅2,8 mm.

b. Skruegang med reduceret diameter:

Alternativt kan skruegangen reduceres til ∅2,2 mm. NobelPearl™ Screwdriver kan 
anvendes til at danne skruegangen. Når der anvendes en skruegang med reduceret 
diameter, skal NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X isættes i abutmentet i 
laboratoriet inden fastgørelse af kronen/broen på abutmentet. Inden kronen/broen 
fastgøres med cement, skal skruegangen forsegles med voks for at forhindre, at 
cementen flyder ind i skruegangen. NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X 
kan ikke isættes eller fjernes, efter at kronen/broen er fastgjort. 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.

c. Isættelse af rekonstruktion:

Monter rekonstruktionen på implantatet med let tryk. Sørg for, at den sidder helt 
fast i implantatet. 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.

2. Cementeret rekonstruktion:
Fremstil en krone/bro uden skruegang, hvis en cementeret rekonstruktion er 
påkrævet. Anvend NobelPearl™ Screwdriver til at indsætte NobelPearl™ Definitive 
Clinical Screw Inter-X i abutmentet, indtil det klikker på plads i den fine rille i 
skruegangen. Brug NobelPearl™ Screwdriver til at overføre abutmentet til implantatet. 
Tryk NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X nedad, inden det fastspændes. 
Anvend 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. Fastgør kronen/broen med cement på abutmentet, der sidder helt fast, 
og fjern overskydende cement.

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

Dokumentation/sporbarhed: Producenten anbefaler komplet klinisk, radiologisk, 
fotografisk og statistisk dokumentation. Sporbarhed af implantaterne skal sikres. Anvend 
de selvklæbende mærkater, der følger med dokumentationspakken i patientfilen.

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