
Fontos: Kérjük, olvassa el!
Felelősségvállalási nyilatkozat:
A NobelPearl™ Tapered implantátumok egy általános koncepció részei, és csak a 
hozzájuk tartozó eredeti összetevőkkel és eszközökkel együtt, a gyártó utasításainak és 
javaslatainak megfelelő módon szabad őket használni. A nem megfelelő alkatrészek 
használata károsíthatja az implantátum és a felépítmények működését, és az 
implantátum meghibásodásához vezethet. A helyes használat kizárólag a felhasználó 
felelőssége, a Nobel Biocare és a Dentalpoint AG nincs rá befolyással. A Nobel Biocare 
és a Dentalpoint AG semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a hibás 
használatból fakadó károkért.

Leírás:
Implantátumok:
A NobelPearl™ Tapered implantátumok különféle hosszúságban állnak rendelkezésre,  
lásd az aktuális terméklistákat. 

Megjegyzés: Mellékeljük a NobelPearl™ Cover Screw Inter-X fedőcsavart. 

Hosszúság: A NobelPearl™ Tapered implantátumoknak a csomagolásukon megadott 
hosszúsága az implantátumok endoszteális hosszára vonatkozik.

Anyag: A NobelPearl™ Tapered implantátumok biokompatibilis cirkonból (cirkónium-
dioxidból) készültek. A NobelPearl™ Cover Screw Inter-X fedőcsavar PEEK (poliéter-éter-
keton) anyagból készült.

Felület: A NobelPearl™ Tapered implantátumok ZERAFIL™ (homoktisztított és savval 
maratott) felülettel rendelkeznek.

Implantátum 
platformja

Implantátum 
átmérője

Implantátum hossza (endoszteális)

RP 4.2 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

WP 5.5 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm

Felépítmények:
Közvetlenül endoszteális fogászati implantátumhoz csatlakoztatandó, előre gyártott 
felépítmény, mely a protetikai rehabilitáció elősegítésére szolgál. 

Megjegyzés: A NobelPearl™ felépítményt a NobelPearl™ Definitive Clinical Screw klinikai 
csavarral együtt szállítjuk. A NobelPearl™ Temporary Abutment ideiglenes felépítményt a 
NobelPearl™ Temporary Clinical Screw klinikai csavarral együtt szállítjuk.

Anyagok:

–  A NobelPearl™ Abutment felépítmények cirkónium-dioxidból készültek.

–  A NobelPearl™ Definitive klinikai csavar VICARBO® (PEEK-CF) (poliéter-éter-keton, 
szénszál) anyagból készült.

–  A NobelPearl™ Healing Abutment gyógyulási felépítmény PEEK anyagból készült.

–  A NobelPearl™ Temporary Abutment ideiglenes felépítmény PEEK anyagból készült.

–  A NobelPearl™ Temporary Clinical Screw klinikai csavar PEEK-CW30 anyagból készült.

Használandó eszközök:
A NobelPearl™ implantátumokkal a NobelPearl™ Tapered Twist Drill, NobelPearl™ 
Tapered Drills, NobelPearl™ Tapered Dense Bone Drill fúrók és a NobelPearl™ Tapered 
Screw Tap menetmetszők használata javallott. Minden fúró újrahasználható. Minden 
keskenyedő (tapered) fúró csak a megfelelő hosszúságú implantátumhoz való.  
Az eszközök átmérője színkóddal van feltüntetve. 

Anyagok:

NobelPearl™ Tapered Dental Implant System
Használati útmutató

–  A NobelPearl™ Tapered Twist Drill fúró rozsdamentes acélból készült.

–  A NobelPearl™ Tapered Drill és NobelPearl™ Tapered Dense Bone Drill fúrók, valamint a 
NobelPearl™ Tapered Screw Tap menetmetszők gyémántszerű szén bevonattal ellátott 
rozsdamentes acélból készültek. 

Rendeltetés:
A NobelPearl™ Dental Implant System fogászati implantátumrendszer a felső vagy alsó 
állcsontba beültetve az esztétikai eredmény és a páciens rágóképességének helyreállítása 
céljából alkalmazott protetikai eszközök, például fogprotézis rögzítésére szolgál. Egy- vagy 
többtagú protézisekhez is használható.

Javallatok:
A NobelPearl™ Dental Implant System fogászati implantátumrendszer a felső vagy alsó 
állcsontba beültetve az esztétikai eredmény és a páciens rágóképességének helyreállítása 
céljából alkalmazott protetikai eszközök, például fogprotézis rögzítésére szolgál. 
A NobelPearl™ Dental Implant System rendszer egy- vagy többtagú protézisekhez 
is használható. A NobelPearl™ Tapered implantátumok késleltetetten terhelhetők. 
A NobelPearl™ Tapered implantátumok olyan páciensekkel is használhatók, akik 
fémallergiával vagy -intoleranciával rendelkeznek, illetve a fémallergia vagy -intolerancia 
okozta krónikus betegségben szenvednek. 

Ellenjavallatok:
A fogászati implantátumok alkalmazása ellenjavallott azon páciensek esetében, akik:

–  belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;

–  gyenge minőségű csontozattal rendelkeznek, amely nem biztosítja az implantátum 
primer stabilitását.

–  csontfejlődése még nem ért véget;

–  akut vagy krónikus fertőző betegségben szenvednek;

–  szubakut krónikus állcsontgyulladásban szenvednek;

–  a kisvérutakat károsító betegségében szenvednek;

–  szisztémás betegségben szenvednek;

–  általános egészségi állapota rossz;

–  bármilyen szerrel visszaélnek; 

–  szájhigiénéje rossz, motivációja gyenge vagy nem együttműködők;

–  sérülékeny pácienscsoportba tartoznak (pl. szoptató nők).

Megjegyzés: Vegye figyelembe az orvosi implantátumokra érvényes általános 
ellenjavallatokat. A periodontális problémákat az implantáció előtt megfelelően kezelni kell.

A NobelPearl™ Tapered implantátumok mellékhatásai, szövődményei 
és kapcsolódó óvintézkedései:
Közvetlenül a fogászati implantátum beültetése után kerülni kell az olyan tevékenységeket, 
amelyek jelentős fizikai erőkifejtéssel járnak.

Át kell adni a páciensnek a NobelPearl™ Tapered implantátumok mellékhatásaira, 
szövődményeire és kapcsolódó óvintézkedéseire vonatkozó információkat.

A fogászati implantátumok beültetésének lehetséges szövődményei:

Ideiglenes tünetek: fájdalom, duzzadás, hangképzési nehézségek, fogínygyulladás.

Tartósabb tünetek: a fogászati implantátumhoz kapcsolódó krónikus fájdalom, végleges 
paresztézia, dizesztézia, marginális csontvesztés, oszteolízis, gyenge vagy hiányzó 
osszeointegráció, helyi vagy szisztémás fertőzés, oroantrális vagy oronazális fisztulák, 
negatív hatás a szomszédos fogakra, szomszédos fogak visszafordíthatatlan károsodása, 
implantátum, állcsont, más csontok vagy protézis törése, esztétikai problémák, 
idegkárosodás, exfoliáció, hiperplázia.

A NobelPearl™ felépítmények és tartozékok mellékhatásai és 

kölcsönhatásai:
Ha nem követi a jelen útmutatóban található eljárásokat, sérülhet a páciens, vagy a 
következő szövődmények léphetnek fel: 

–  összetevők lenyelése; 

–  implantátum, felépítmény, összetevők vagy eszközök sérülése; 

–  felépítmény vagy más összetevők meglazulása; 

–  nem megfelelő végleges fogpótlás, illetve a korona, híd vagy végső protézis 
meghibásodása; 

–  a beteg rágóképességének romlása; 

–  implantátum meghibásodása; 

–  implantátum eltávolítása. 

Vigyázat:
Az implantációs beavatkozások esetében nem garantálható a biztos siker. A fenti 
korlátozások betartásának és a munkafolyamatok lépéseinek elmulasztása az implantáció 
sikertelenségét okozhatja.

A termékek intraorális kezelésekor biztosítani kell, hogy ne lehessen őket lenyelni. 
A termékek lenyelése fertőzéshez vagy nem tervezett fizikai sérüléshez vezethet.

A NobelPearl™ Tapered implantátumok nagy sikerességi aránya ellenére nem lehet 
kizárni a hibák lehetőségét. Ezek okai általában az egyes esetektől függnek, és nem 
nyilvánvalóak. Kérjük, dokumentálja a hibákat, és jelentse őket a gyártónak.

Figyelem / óvintézkedés:
Klinikai használat: 
Nagyon fontos a steril kezelés. A NobelPearl™ Tapered implantátum és a NobelPearl™ 
Cover Screw Inter-X fedőcsavar kizárólag egyszer használható. Tilos felhasználni a 
korábban már használt, nem steril vagy szennyezett implantátumokat és fedőcsavarokat. 
Az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása fertőzést, gyulladást vagy az 
implantátum elvesztését okozhatja. 

Tárolás és steril csomagolás:
A csomagolást közvetlenül a beültetés előtt távolítsa el. A kinyitása előtt ellenőrizze 
a steril csomagolás épségét. Ha a steril csomagolás (buborékcsomagolás) sérült, 
lehet, hogy a benne levő termékek már nem sterilek. Amikor kiveszi az implantátumot 
a csomagolásából, kövesse az aszeptikus körülmények fenntartására vonatkozó 
utasításokat. A NobelPearl™ Tapered implantátumot az eredeti csomagolásában kell 
tárolni hideg (környezeti hőmérsékletű), száraz, a közvetlen napfénytől védett helyen.

Különleges gondossággal kell eljárni a következő tünettel rendelkező páciensek 
esetében:
–  hipertenzió;

–  szívizominfarktus az elmúlt hat hónapban; 

–  cerebrális infarktus és cerebrális apoplexia olyan esetekben, amikor a betegség súlyos, 
és a páciens antikoagulánst szed; 

–  diabétesz; 

–  dohányzás;

–  krónikus oszteomielitisz; 

–  fogcsikorgatás;

–  szájzárási betegség (temporomandibuláris ízületi betegség, temporomandibuláris 
ízületmerevség, tumor utáni reszekció;

–  rendellenes anatómiai képletek, pl. sinus maxillaris vagy nervus alveolaris inferior, 
amelyek zavarhatják az implantátumok behelyezését.

Tisztítás és sterilizálás:
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A NobelPearl™ Tapered implantátumot és a NobelPearl™ Cover Screw Inter-X fedőcsavart 
gőzzel sterilizáljuk.

Újrasterilizálás: Ha a csomagolása sérült vagy fel van bontva, a NobelPearl™ Tapered 
implantátumot nem szabad felhasználni vagy újrasterilizálni. Ugyanez vonatkozik a lejárt 
szavatosságú implantátumokra is. A gyártó nem vállal felelősséget az újrasterilizált 
implantátumokért.

Az orvosi eszközök előkészítése és újbóli előkészítése – általános követelmények: 
Kövesse az orvosi rendelőkre és kórházakra érvényes helyi előírásokat és irányelveket. 
Ez különösen vonatkozik a prionok hatékony denaturációjának műszaki adataira. 
A kezelés mindig a szennyeződés és fertőzés kockázatával jár. Hozzon olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyek aktívan kiküszöbölik vagy minimalizálják ezeket a kockázatokat. 
Ilyen intézkedések például: 

–  az orvosi beavatkozáshoz kapcsolódó kockázatok felmérése és ezen kockázatok 
csökkentését célzó intézkedések; 

–  rendszerszintű munkafolyamat-eljárások létrehozása a szennyeződések és sérülések 
megelőzésére; 

–  a páciens kórelőzményeinek gondos feljegyzése az egyedi fertőzésveszély felmérése 
érdekében. 

Szennyezettnek kell tekinteni minden olyan orvosi eszközt, amelynek kibontották a 
csomagolását és amelyet kivettek a csomagolásából; ezeket ugyanúgy kell kezelni, mint 
a használt eszközöket. A szennyezett eszközök szállítását úgy tervezze meg, hogy az ne 
veszélyeztesse a munkatársait vagy harmadik feleket. A rendelőben dolgozók viseljenek 
megfelelő védőruhát. 

Az orvosi eszközök rozsdásodhatnak, ha fiziológiás sóoldatban tárolják őket. Az eszközöket 
teljesen merítse be a sterilizálótálcákban lévő folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy 
abban legyenek légbuborékok. A fertőtlenítés után az eszközök leöblítéséhez használjon 
lágy vizet, hogy megelőzze a vízfoltok visszamaradását és kristályok formálódását. 
Ezek negatívan befolyásolhatják a későbbi sterilizálási folyamatot. 

A használt termékek sterilitásáért ön felelős. Emiatt az orvosi eszközök és termékek 
tisztításához, fertőtlenítéséhez és sterilizálási használjon hitelesített eljárásokat. 
Gondoskodjon a sterilizálóberendezés rendszeres karbantartásáról, és minden ciklusban 
tartsa be a folyamat összes előírt paraméterét. Figyeljen a steril csomagolású termékek 
szavatossági idejére (a gyártó adatlapján). Az újbóli előkészítés utolsó lépése a használatra 
való kiadás. Minden steril csomagoláson szerepelnie kell a sterilizálás jelzésének és 
dátumának. 

Fontos: 

–  A nem sterilen szállított termékeket (pl. fúrókat és felépítményeket) sterilizálni kell, 
mielőtt először egy páciensnél használná őket. 

–  Használat után készítse elő az újrahasználható eszközöket a fent leírt eljárást követve. 

Automata újbóli előkészítés
Hogy hatékony legyen, az automata tisztítást kézi tisztításnak kell megelőznie. 
Ez eltávolítja a nagyméretű szennyeződéseket (vér, szövet és csontdarabok). Közvetlenül a 
használat után öblítse le az eszközöket hideg csapvízzel, és távolítsa el róluk a nagyméretű 
szennyeződéseket finom sörtéjű műanyag kefével. Ezután helyezze az eszközöket a 
tisztítótálcába a tisztításhoz és fertőtlenítéshez. 

Ultrahangos tisztítás (opcionális):
Ha az eszközök nagyon szennyezettek, és kézzel nem lehet eltávolítani a nagyméretű 
szennyeződéseket, javasolt ultrahangos fürdőbe helyezni őket. 

Fontos: A tisztítószernek kompatibilisnek kell lennie a termékekkel. Tartsa be a gyártó által 
előírt alkalmazási időtartamot és koncentrációt. 

Automata tisztítás:
Az automata tisztítási eljáráshoz csak erre alkalmas tisztító- és fertőtlenítőberendezést 
használjon. Hitelesítse a berendezést a vonatkozó tisztítási előírások alapján. Az 
alkatrészeket a berendezés gyártójának utasításai szerint helyezze a tisztítótálcába. 
Használjon a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószert és fertőtlenítőszert, például 
a „neodisher MediClean“ tisztítószert és a „neodisher Z“ semlegesítőszert (mindkettő 
a Dr. Weigert, Hamburg terméke). Az adagolást és használatot illetően kövesse a 
gyártó utasításait. Az eszközök tisztítására és a végső öblítéshez teljesen ionmentes 
(demineralizált) vizet ajánlunk. A választott tisztítási és fertőtlenítési programot a vér 
eltávolításához optimális hőmérséklettel (45–55 °C) futtassa.

Példa egy tisztítási programra: 

–  Előöblítés hideg vízzel: 4 perc 

–  Tisztítás lúgos tisztítószerrel 45–55 °C-on: 10 perc

–  Semlegesítés: 6 perc

–  Közbenső öblítés: 3 perc

–  Fertőtlenítés: 5 perc

–  Szárítás (max. 130 °C): 5 perc

A sterilizálás előtt ellenőrizze a megtisztított, megszárított és fertőtlenített eszközöket 
korrózió és sérülések szempontjából. 

Kézi újbóli előkészítés:
Használat után helyezze az eszközöket fertőtlenítőszerbe, hogy megelőzze a 
kiszáradásukat és a személyzet megfertőződését. Távolítsa el a nagyméretű 
szennyeződéseket (vér, szövet és csontdarabok). Ehhez vegye ki az eszközöket a tálcából, 
és tisztítsa meg őket hideg csapvíz alatt finom sörtéjű műanyag kefével. Ehhez a lépéshez 
soha ne használjon fémsörtéjű kefét! 

Ultrahangos tisztítás (opcionális):
Ha az eszközök nagyon szennyezettek, és kézzel nem lehet eltávolítani a nagyméretű 
szennyeződéseket, javasolt ultrahangos fürdőbe helyezni őket. 

Fontos: A tisztítószernek kompatibilisnek kell lennie a termékekkel. Tartsa be a gyártó által 
előírt alkalmazási időtartamot és koncentrációt. 

Tisztítás:
Az eszközök tisztítása előtt öblítse le őket folyó, hideg, lágy vízzel. A szétszedhető 
eszközöket szedje szét. Használjon megfelelő tisztítószert, például „neodisher MediClean“ 
(Dr. Weigert, Hamburg). Helyezze a termékeket új tisztítófürdőbe a berendezés 
gyártójának utasításai szerint. Tisztítsa meg az alkatrészeket műanyag sörtéjű kefével. 
Öblítse le az eszközöket többször lágy vízzel, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajtuk korrózió 
vagy sérülés. 

Fertőtlenítés:
Helyezze a fertőtleníteni kívánt eszközöket új fertőtlenítő fürdőbe úgy, hogy a folyadék 
teljesen ellepje az eszközöket. Használjon megfelelő fertőtlenítőszert, például az ID 212 
eszközfertőtlenítő szert (Dürr System Hygiene). 

Öblítés és szárítás:
Az eszközök fertőtlenítése után öblítse le őket alaposan lágy vízzel. Szárítsa meg az 
eszközöket anyagrészecskéket nem tartalmazó sűrített levegővel. 

Sterilizálás:
A sterilizálás előtt szerelje össze a szétszedett eszközöket. Válogassa szét és helyezze 
a megfelelő sterilizálótálcába a külön megtisztított és fertőtlenített eszközöket. Az 
eszközöket külön is sterilizálhatja. Csomagolja a megtöltött tálcákat vagy az egyes 
eszközöket nem újrahasználható, gőzsterilizáláshoz alkalmas, egy- vagy kétrétegű 
zacskóba és/vagy helyezze őket sterilizálótartályba. A gőzsterilizáláshoz alkalmas 
zacskóknak meg kell felelniük a DIN EN ISO 11607, ANSI/AAMI ST79 és AAMI 
TIR12:2010 szabványoknak. Két példa: nem újrahasználható, egy- vagy kétrétegű 
sterilizálózacskó, amely képes elviselni legalább 137 °C hőmérsékletet, páraáteresztő, 
és megfelelő védelmet nyújt a mechanikai sérülések ellen; illetve sterilizálótartály, amelyet 
a gyártó előírásai szerint rendszeresen karbantartottak. A NobelPearl™ Tapered Surgery 
Kit Box berendezésben az eszközöknek, például a fúróknak, menetmetszőknek és 
mélységmérőknek, külön kialakított rekeszük van, ahová elhelyezhetők a sterilizáláshoz. 
Az Egyesült Államokban a sterilizálási folyamat autoklávval: 132 °C legalább 4 percig, 
majd 20 perc szárítás. A világ többi részén: 134 °C legalább 7 percig, majd 20 perc 
vákuumszárítás. Ezután az alkatrészeken fel kell tüntetni a sterilizálás dátumát, és száraz, 
pormentes helyen kell őket tárolni. USA: A sterilizálás után az alkatrészek az FDA által 
engedélyezett zacskókban, fóliákba vagy tartályokban tárolhatók.

Eljárás:
Műtét előtti előkészítés:
–  Általános és helyi kórelőzmények, általános orvosi vizsgálat (hemogram, diabétesz 

stb.), konzultáció egy belgyógyásszal vagy általános orvossal, valamint helyi, klinikai és 
radiológiai vizsgálatok 

–  Információk átadása a páciensnek a javallatokkal, ellenjavallatokkal, sikerességi aránnyal 
és a lehetséges hibákkal kapcsolatban 

–  Műtét előtti és protetikai előkészítés, és konzultáció egy fogtechnikussal 

–  Az anatómiailag alkalmas implantátum kiválasztása röntgenfelvétel és más módszer 
segítségével

Megjegyzés: Külön fel kell mérni minden páciens anatómiai és higiéniai körülményeit. 
Kedvezőtlen körülmények esetén nem javasolt az implantáció.

Gyógyulási idő:

2/5
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Az összes NobelPearl™ Tapered implantátum esetében a minimális gyógyulási idő 
3 hónap az alsó állcsontban és 6 hónap a felső állcsontban. 

Műtéti eljárás:
Az A ábra a fúrószárak mélységjelzéseit mutatja egy 8 mm-es, 1.6 mm szuprakresztális 
pozícióban behelyezett implantátum esetén.

A

A B ábrán az 1.6 mm szuprakresztális pozícióban behelyezett, 4.2 x 8 mm-es NobelPearl™ 
Tapered RP implantátumra vonatkozó protokoll lépései és a termékek összehasonlítása 
látható. Készítse elő az implantátum helyét 2.3 mm-es NobelPearl™ Tapered Twist Drill 
fúróval, valamint a beültetendő implantátum típusának, hosszúságának és platformjának 
megfelelő NobelPearl™ Tapered Drill fúróval.

A C ábrán az 1.6 mm szuprakresztális magassággal behelyezett, 5.5 x 8 mm-es 
NobelPearl™ WP implantátumra vonatkozó protokoll lépései és a termékek 
összehasonlítása látható. Készítse elő az implantátum helyét 2.3 mm-es NobelPearl™ 
Tapered Twist Drill fúróval, valamint a beültetendő implantátum típusának,  
hosszúságának és platformjának megfelelő NobelPearl™ Tapered Drill fúróval.

Megjegyzés: A fúró sebessége a platform méretétől függ, lásd a B és C ábrákon 
feltüntetett értékeket.

B

Nyak magassága: 
1.6 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

Implantátum 
hossza: 8 mm

1 mm

14 mm

12 mm

10 mm

8 mm

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
max. 800 f/p

14 mm

Nyak magassága: 
1.6 mm

Implantátum 
hossza: 8 mm

1 mm

12 mm

10 mm

8 mm

NobelPearl 
Tapered 

Twist Drill 
2.3 mm 

max. 
800 f/p

NobelPearl 
Tapered Drill  
NP 3.5x8 mm  
max. 700 f/p

NobelPearl 
Tapered Drill 
RP 4.2x8mm 
max. 600 f/p

NobelPearl 
Tapered Dense 

Bone Drill 
RP 4.2 mm 
(alternatíva 

kemény 
csonthoz) 

max. 600 f/p

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap  
RP 4.2 mm 
max. 15 f/p



C

NobelPearl 
Round Bur 

2 mm 
max. 800 f/p

NobelPearl 
Tapered Twist 
Drill 2.3 mm 
max. 800 f/p

NobelPearl 
Tapered  
Drill NP 

3.5x8 mm 
max. 700 f/p

NobelPearl 
Tapered 
Drill RP 

4.2x8 mm 
max. 

600 f/p

NobelPearl 
Tapered 
Drill WP 

5.5x8 mm  
max. 

500 f/p

NobelPearl 
Tapered 

Dense Bone 
Drill WP 
5.5 mm 

(alternatíva 
kemény 

csonthoz) 
max. 500 f/p

NobelPearl 
Tapered Screw Tap 

WP 5.5 mm 
max. 15 f/p

14 mm 

12 mm 

10 mm 

8 mm

Nyak 

magassága: 

1.6 mm

Implantátum 

hossza: 8 mm

1 mm

A NobelPearl™ Tapered Screw Tap menetmetszőt teljes hosszúságában ajánlott használni.

Figyelem: A tényleges fúrási mélység akár 1 mm-rel hosszabb lehet a megfelelő 
implantátum hosszánál.

Ha képletek (például természetes fog) zavarja a könyökdarabot a megfelelő mélység 
kialakításában, használhatja az Elos fúróhosszabbítót.

Fontos: Ha a fúrószárakat és más eszközöket többször használja, a használat szüneteiben 
helyezze őket sóoldatba.

Alternatív módon az implantátum 0.6 mm-es szuprakresztális pozícióban is beültethető  
(az 1.6 mm-es helyett). Ebben az esetben a NobelPearl™ Tapered Drill fúrót és a 
NobelPearl™ Tapered Screw Tap menetmetszőt 1 mm-rel mélyebbre kell vezetni a  
D ábrán látható módon. 

Megjegyzés: 14 mm hosszú implantátum esetén nem javasoljuk a 0.6 mm-es 
szuprakresztális pozíciót. 

D

NobelPearl 
Tapered 

Twist Drill 
2.3 mm

Csont szintje
Nyak 
magassága: 
0.6 mm

Implantátum 
hossza: 
8+1=9 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 
(alternatíva 

kemény 
csonthoz)

NobelPearl 
Tapered 

Screw Tap  
RP 4.2 mm

Opcionális módon a fúrási mélység pontos beállítására a NobelPearl™ Tapered Drill 
Stop megállítóelem használható. A NobelPearl™ Tapered Drill Stop megállítóelem a 
NobelPearl™ Tapered Drill fúrószárra felhelyezve lehetővé teszi az 1.6 mm-es vagy 
0.6 mm-es szuprakresztális pozíció beállítását (E). 

E

Az egymás melletti képletek (természetes fogak vagy implantátumok) esetén javasolt 
fúrási távolságok az F ábrán láthatók.

F

1
.5

 m
m

3
.3

 m
m

3
.7

 m
m

3
.5

 m
m

1
.5

 m
m

Helyezze be és fedje le az implantátumot:
1.  Nyissa ki az implantátum csomagolását, és vegye ki az implantátumot a NobelPearl™ 

Implant Driver Inter-X implantátumbehajtó segítségével. Helyezze be az implantátumot 
a csontfuratba. Az implantátumokat legjobb alacsony, legfeljebb 15 fordulat/perces 
sebességgel behelyezni.  
Fontos: A behelyezéshez soha ne használja a NobelPearl™ Rescue Driver Inter-X 
behajtót.

2.  Szorítsa meg az implantátumot 20–30 Ncm forgatónyomatékkal a Manual Torque 
Wrench csavarkulccsal. Az RP és WP implantátumok maximális megszorítási 
forgatónyomatéka 45 Ncm. Ne lépje túl ezt az értéket. A NobelPearl™ Implant Driver 
Inter-X implantátumbehajtó töréshatára kb. 50 Ncm. 

legfeljebb 
45 Ncm

3.  Csatlakoztassa a NobelPearl™ Cover Screw Inter-X fedőcsavart az implantátumhoz 
a NobelPearl™ Implant Driver Inter-X implantátumbehajtóval vagy a NobelPearl™ 
Screwdriver csavarhúzóval, és szorítsa meg. Ne lépje túl az 5 Ncm maximális 
forgatónyomatékot.

 – 1. lehetőség: zárt gyógyulás (ajánlott). 

 – 2. lehetőség: nyílt gyógyulás vastag fogíny mellett.

0.6 mm 
szuprakresztális 
megállítóelem 

nélkül

Csont szintje

0.6 mm 
szuprakresztális 

megállítóelemmel

1 mm

0.6 mm

0.6 mm 
szuprakresztális

RP 
Ø 4.2 mm

RP 
Ø 4.2 mm

WP 
Ø 5.5 mm

WP 
Ø 5.5 mm
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Gyógyulási felépítmény:
Csatlakoztassa a NobelPearl™ Healing Abutment Inter-X gyógyulási felépítményt  
az implantátumhoz a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval, és szorítsa meg.  
Ne lépje túl az 5 Ncm maximális forgatónyomatékot

.

Ideiglenes pótlás:
1.  Csatlakoztassa a NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes felépítményt  

az implantátumhoz a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval, és szorítsa meg max. 
15 Ncm nyomatékkal. Használja a NobelPearl™ Temporary Clinical Screw klinikai 
csavart. Ezt a csavarfejen három rovátka különbözteti meg (lásd az ábra  
bekeretezett részét).

2.  Ha szükséges, állítsa be a NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes 
felépítmény magasságát a szájon kívül, és készítsen ideiglenes fogpótlást.  
Az ideiglenes fogpótlás elkészítése: A polimer anyag alakításához finom 
gyémántszemcséjű csiszolólemezt javasolt használni nagy sebességen.  
Ezt a szájon kívül kell elvégezni enyhe nyomással és hatékony hűtéssel.  
Figyelem: A NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes felépítmény 
használatának maximális ideje 180 nap. 

Lenyomatvétel zárt kanállal:
1.   Klinikai eljárás:
a.   Helyezze a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fejet  

az implantátumra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a NobelPearl™ Impression Coping 
Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fej teljesen felfeküdt az implantátumra. Ennek 
ellenőrzéséhez fejtsen rá ki ellenkező irányú nyomást. Miután a NobelPearl™ 
Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fej a megfelelő pozícióban  
van, csavarozza be a vezetőcsapot. A helyes illeszkedés ellenőrzésére készítsen 
röntgenfelvételt.

1.6 mm 
szuprakresztális 
megállítóelem 

nélkül

Csont 
szintje

1.6 mm 
szuprakresztális 

megállítóelemmel

Implantátum 
1.6 mm 

szuprakresztális

1 mm

1.6 mm

1.6 mm 
szuprakresztális

Implantátum 
0.6 mm 

szuprakresztális



Gyógyulási felépítmény:
Csatlakoztassa a NobelPearl™ Healing Abutment Inter-X gyógyulási felépítményt  
az implantátumhoz a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval, és szorítsa meg.  
Ne lépje túl az 5 Ncm maximális forgatónyomatékot

.

Ideiglenes pótlás:
1.  Csatlakoztassa a NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes felépítményt  

az implantátumhoz a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval, és szorítsa meg max. 
15 Ncm nyomatékkal. Használja a NobelPearl™ Temporary Clinical Screw klinikai 
csavart. Ezt a csavarfejen három rovátka különbözteti meg (lásd az ábra  
bekeretezett részét).

2.  Ha szükséges, állítsa be a NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes 
felépítmény magasságát a szájon kívül, és készítsen ideiglenes fogpótlást.  
Az ideiglenes fogpótlás elkészítése: A polimer anyag alakításához finom 
gyémántszemcséjű csiszolólemezt javasolt használni nagy sebességen.  
Ezt a szájon kívül kell elvégezni enyhe nyomással és hatékony hűtéssel.  
Figyelem: A NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X ideiglenes felépítmény 
használatának maximális ideje 180 nap. 

Lenyomatvétel zárt kanállal:
1.   Klinikai eljárás:
a.   Helyezze a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fejet  

az implantátumra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a NobelPearl™ Impression Coping 
Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fej teljesen felfeküdt az implantátumra. Ennek 
ellenőrzéséhez fejtsen rá ki ellenkező irányú nyomást. Miután a NobelPearl™ 
Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fej a megfelelő pozícióban  
van, csavarozza be a vezetőcsapot. A helyes illeszkedés ellenőrzésére készítsen 
röntgenfelvételt.

b. Készítsen lenyomatot zárt kanállal. Távolítsa el a lenyomatot. Csavarozza ki a 
vezetőcsapot, és vegye le a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X 
lenyomatvételi fejet az implantátumról. Illessze a NobelPearl™ Impression Coping 
Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fejet a vezetőcsappal együtt a lenyomatba.  
Küldje a lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumba.

2. Laboratóriumi eljárás:
a. Csatlakoztassa a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi 

fejet a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai implantátumhoz. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi 
fej teljesen felfeküdt a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai implantátumra. 
Ennek ellenőrzéséhez fejtsen rá ki ellenkező irányú nyomást. Miután a NobelPearl™ 
Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fej a megfelelő pozícióban van, 
csavarozza be a vezetőcsapot.

b. Illessze a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X lenyomatvételi fejet a 
NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai implantátummal együtt a lenyomatba, 
és bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen ráfeküdt. Hozzon létre mestermodellt. 

Mestermodell

Lenyomatkészítési 

anyag

Lenyomatvétel nyitott kanállal:
1. Klinikai eljárás:
a. Helyezze a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X lenyomatvételi fejet  

az implantátumra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a NobelPearl™ Impression Coping 
Open Tray Inter-X lenyomatvételi fej teljesen felfeküdt az implantátumra. Ennek 
ellenőrzéséhez fejtsen rá ki ellenkező irányú nyomást. Miután a NobelPearl™ 
Impression Coping Open Tray Inter-X lenyomatvételi fej a megfelelő pozícióban  
van, csavarozza be a vezetőcsapot. A helyes illeszkedés ellenőrzésére készítsen 
röntgenfelvételt.

b. Készítsen lenyomatot nyitott kanállal. Csavarozza ki a vezetőcsapot, és távolítsa 
el lenyomatot. Küldje a lenyomatot a vezetőcsappal együtt a fogtechnikai 
laboratóriumba.

Lenyomatkészítési 
anyag

2. Laboratóriumi eljárás:
a. Csatlakoztassa a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X lenyomatvételi 

fejet a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai implantátumhoz. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X lenyomatvételi 
fej teljesen felfeküdt a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai implantátumra. 
Ennek ellenőrzéséhez fejtsen rá ki ellenkező irányú nyomást. Miután a NobelPearl™ 
Impression Coping Open Tray Inter-X lenyomatvételi fej a megfelelő pozícióban van, 
csavarozza be a vezetőcsapot. 

b. Hozzon létre mestermodellt. Mielőtt eltávolítaná a lenyomatot, távolítsa el 
vezetőcsapot.

Mestermodell

Lenyomatkészítési 

anyag
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A felső szerkezet elkészítése a laboratóriumban:
Válassza ki a megfelelő felépítményt. Ha szükséges, állítsa be a felépítmény magasságát. 
A felépítmény módosítását elégséges és folyamatos hűtés mellett, enyhe nyomást 
használva kell elvégezni. Használjon nagy sebességű turbinát és finom csiszolólemezt 
(piros gyűrűs gyémánt, kisebb mint 50 μm szemcseméret). A helyi túlmelegedés 
mikrotöréseket okoz, és a felépítmény károsodásához vezethet. A felépítmény 
csiszolásakor a csatlakozás védelmére a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X technikai 
implantátum használható tartóként. Csak a felépítmény kónikus része rövidíthető.

Választható egy tömbből álló korona vagy híd, amely optimalizált polimerekből vagy 
cirkónium-dioxidból készült, vagy teljesen kerámia korona vagy híd, amely cirkónium-
dioxid sapkára rétegezett vagy nyomott kerámiából készült. Tartsa be a protézis anyaga 
gyártójának minimális méretekre vonatkozó utasításai. Ne készítsen lengőtagos protézist.

A laboratóriumi munkához a NobelPearl™ Lab Screw Inter-X laboratóriumi csavar 
használható. A NobelPearl™ Lab Screw Inter-X laboratóriumi csavar maximális 
megszorítása forgatónyomatéka 5 Ncm.

Megjegyzés: A NobelPearl™ Lab Screw Inter-X laboratóriumi csavar sárga, és fején nincs 
rovátka. A NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X laboratóriumi csavar fekete,  
és fején nincs rovátka. 

1. Csavarokkal rögzített protézis:
a. Normál csavarcsatorna:

Amikor a koronát vagy a hidat a felépítményre rögzíti cementtel, bizonyosodjon meg 
arról, hogy a csavarcsatorna átmérője lehetővé teszi a NobelPearl™ Definitive Clinical 
Screw Inter-X klinikai csavar behelyezését és eltávolítását. A NobelPearl™ Definitive 
Clinical Screw Inter-X laboratóriumi csavar esetén a csavarcsatorna minimális 
átmérője 2.8 mm.

b. Csökkentett átmérőjű csavarcsatorna:

Alternatív módon a csavarcsatorna átmérője 2.2 mm-re csökkenthető. A 
csavarcsatorna a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval alakítható ki. Csökkentett 
átmérőjű csavarcsatorna használatakor a NobelPearl™ Definitive Clinical Screw 
Inter-X klinikai csavart azelőtt kell behelyezni a felépítménybe a laboratóriumban, 
mielőtt a koronát vagy a hidat a felépítményre rögzítené cementtel. Előtte zárja le a 
csavarcsatornát viasszal, hogy ne folyjon bele a cement. A NobelPearl™ Definitive 
Clinical Screw Inter-X klinikai csavart a korona vagy híd cementezése után már 
nem lehet behelyezni. Ha megrövidíti a felépítményt, gondoskodjon arról, hogy a 
NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X klinikai csavar be- és kicsavarásához 
elég függőleges hely álljon rendelkezésére.
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HU Minden jog fenntartva.  
A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes 
egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs 
feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül ki. A termékképek nem feltétlenül 
méretarányosak.

Tilos 
újrafelhasználni

Olvassa el a használati 
útmutatót

Ne használja, ha a 
csomagolás sérült

Nem steril

Tartsa távol a 
napfénytől

Figyelem

Gyártás dátuma

Szavatossági 
idő

Tételszám

Gyártó

0050

Tartsa szárazon

Kizárólag orvosi 
rendelvényre

Katalógusszám
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Gőzzel sterilizált

Nem steril

c A protézis behelyezése:

Csatlakoztassa a protézist az implantátumhoz enyhe nyomást alkalmazva. 
Gondoskodjon arról, hogy a protézis teljesen felfeküdjön az implantátumra. 
Szorítsa meg a protézist 25 Ncm forgatónyomatékkal a NobelPearl™ Screwdriver 
csavarhúzóval és a Manual Torque Wrench kézi nyomatékkulccsal. A NobelPearl™ 
Definitive Clinical Screw Inter-X klinikai csavarra nem szabad a maximális 25 Ncm-
nél nagyobb forgatónyomatékot kifejteni. A NobelPearl™ Definitive Clinical 
Screw Inter-X klinikai csavart kizárólag egyszer szabad megszorítani a maximális 
forgatónyomatékkal. Javasolt röntgenvizsgálattal ellenőrizni a felépítmény 
elhelyezkedését.

2. Cementtel rögzített protézis:
Ha cementtel rögzített protézis alkalmazására van szükség, a koronát vagy hidat 
csavarcsatorna nélkül készítse el. Vegye fel a NobelPearl™ Definitive Clinical 
Screw Inter-X klinikai csavart a NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval, és 
helyezze be a felépítménybe, amíg be nem kattan a csavarcsatorna vékony 
rovátkájába. A NobelPearl™ Screwdriver csavarhúzóval helyezze át a felépítményt 
az implantátumra. Mielőtt megszorítaná a NobelPearl™ Definitive Clinical Screw 
Inter-X klinikai csavart, nyomja le. Ehhez használja a NobelPearl™ Screwdriver 
csavarhúzót és a Manual Torque Wrench nyomatékkulcsot. A NobelPearl™ Definitive 
Clinical Screw Inter-X klinikai csavarra nem szabad a maximális 25 Ncm-nél nagyobb 
forgatónyomatékot kifejteni. A NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X klinikai 
csavart kizárólag egyszer szabad megszorítani a maximális forgatónyomatékkal. 
Javasolt röntgenvizsgálattal ellenőrizni a felépítmény elhelyezkedését. Rögzítse 
cementtel a koronát vagy a hidat a megfelelő pozícióban lévő felépítményre, 
és távolítsa el a felesleges cementet.

Fontos:
A fenti utasítások a legfontosabb műveleti lépéseket írják le. Javasolt, hogy az orvosnak 
egy tapasztalt felhasználó részletesen elmagyarázza a termék használatát.

Dokumentáció és követhetőség: A gyártó azt javasolja, hogy készítsenek teljes 
klinikai, radiológiai, fényképes és statisztikai dokumentációt. Biztosítani kell az 
implantátumok követhetőségét. Ehhez a csomagolásban található matricákat ragassza 
a pácienskartotékba helyezett dokumentációra.

Rendelkezésre állás:
Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között 
lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy 
nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Gyártó és forgalmazó:

 

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

Forgalmazó: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, 
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svédország

Ausztráliában forgalmazza: 
Nobel Biocare Australia Pty Ltd 
Level 4/7 Eden Park Drive 
Macquarie Park, NSW 2114, Ausztrália  
Telefon: +61 1800 804 597

Új-Zélandon forgalmazza: 
Nobel Biocare New Zealand Ltd 
33 Spartan Road 
Takanini, Auckland 2105, Új-Zéland 
Telefon: +64 0800 441 657


