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A.

Компанія MIS докладає усіх зусиль, щоб 
забезпечити високу якість своєї продукції. 
Компанія MIS гарантує відсутність будь-
яких дефектів у своїй продукції. Однак, у разі 
виявлення клієнтом будь-якого дефекту в 
будь-якому продукті компанії MIS після його 
використання згідно з інструкцією, дефектний 
продукт буде замінено.

Система якості MIS відповідає міжнародним стандартам 
якості: ISO 13485: 2016 - Система менеджменту якості для 
медичних виробів та Директива про медичні прилади  
93/42 / EEC. Зверніть увагу, не всі продукти зареєстровані 
або доступні в кожній країні / регіоні.

MIS CONNECT system 
on MIS Website
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8.

Вступ
MIS CONNECT - це система абатментів, що дозволяє уникнути втручання 
в периімплантні тканини ясен.
Ця система дає можливість втілювати рішення на рівні м’яких тканин, 
дозволяючи проводити всю процедуру протезування та реставрації 
віддалено від кістки на будь-якому рівні м’яких тканин.
Система CONNECT призначена для зменшення мікрорухів та мікровитоків 
бактерій на рівні кістки.

Протезування 
з гвинтовою 
фіксацією

Висота слизової

Абатмент MIS 
CONNECT 

Рівень кістки



Універсальність
Система MIS CONNECT використовується для одиночних або множинних реставрацій 
при роботі з цифровим або аналоговим протоколом. Застосовується для тимчасових 
та постійних конструкцій, а також для одноетапних і двоетапних процедур.

Простота використання
Абатменти MIS CONNECT постачаються в індивідуальній стерильній упаковці з 
пластиковим тримачем для максимальної простоти та зручності використання. 
Система має просте 12-гранне з'єднання та єдину лінійку абатментів для всіх платформ.

Естетика 
 Абатмент MIS CONNECT (низький і вузький профіль) був розроблений для забезпечення 
прогнозованого та успішного результату. Використання системи CONNECT потенційно 
дозволяє створити біологічне ущільнення навколо з’єднання імплантат/кістка. Це дає 
можливість забезпечити найкращі умови для збереження рівня кістки та естетичних 
характеристик м’яких тканин. Крім того, це рішення дозволяє використовувати більш 
широкий спектр протезних конструкцій з гвинтовою фіксацією в естетичній зоні.

Максимальна точність та довговічність
CONNECT - це суцільні абатменти (без окремого протезного гвинта). Система 
забезпечує легкий шлях введення мостовидних протезів та з'єднаних коронок завдяки 
можливості компенсації кутів до 40°. Внутрішнє з'єднання забезпечує високу точність 
та максимальне прилягання до абатмента. 

Переваги



Антиротаційне 
з'єднання

Ротаційне 
з'єднання

Система MIS CONNECT

Рівень ясен
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Перед встановленням 
абатмента необхідно 
виміряти висоту ясен.

Спеціалізовані компоненти
1. Встановлення

За допомогою пластикового 
тримача встановити абатмент 
CONNECT на імплантат.

Зніміть пластиковий тримач злегка 
його нахиливши.

12.



2. Фіксація
Зафіксувати абатмент CONNECT на 
імплантаті за допомогою спеціального 
інструмента. Максимальне зусилля 
затягування - 30 Н/см.



За допомогою пластикового тримача вкрутити 
абатмент CONNECT в імплантат, а потім від'єднати 
тримач злегка його нахиливши.

Вибрати висоту абатмента CONNECT відповідно до 
виміряної висоти ясен. 
Для досягнення оптимального естетичного 
результату виберіть абатмент CONNECT, що буде не 
менш, ніж на 1 мм вище кістки та на 1.5 мм нижче 
самої нижньої точки ясен.

Виміряти висоту ясен у місці імплантації за 
допомогою пародонтального зонда.

Покрокова інструкція

 1.

 2.

 3.

 4.

14.

Зафіксувати абатмент за допомогою спеціального інструмента - адаптера 
CONNECT. Максимальне зусилля затягування - 30 Н/см. 
У разі встановлення імплантату із зусиллям менше 30 Н/см: Зафіксувати абатмент 
CONNECT з зусиллям 15 Н/см. Потім, по завершенню загоєння, перед остаточним 
зняттям відбитка, затягнути абатмент до 30 Н/см.



Встановити формувач ясен CONNECT на період загоєння з максимальним зусиллям 
15 Н/см або зафіксувати тимчасову конструкцію із зусиллям 20 Н/см.

Щоб зняти відбиток на платформі CONNECT:
a. Традиційна (аналогова) процедура реставрації - трансфери для відбитку, (відкрита ложка) як з  
 антиротаційним компонентом, так і без антиротаційного компонента, може використовуватись  
 із еластомерним відбитковим матеріалом. 
 До складу кожної упаковки входять довгі та короткі гвинти для трансферу, забезпечуючи  
 оптимальне зняття відбитка.

b. Цифрова процедура реставрації - зафіксувати скан-абатмент на платформі CONNECT,   
 направляючи вузьку плоску сторону скан-абатмента у бажаному напрямку виходу гвинтового  
 каналу фінального естетичного абатмента, та просканувати..
 Вузька плоска сторона скан-абатмента вирівнюється відповідно до гвинтового каналу   
 фінального естетичного абатмента.

Використовувати аналоговий або цифровий аналог абатмента 
CONNECT згідно з процедурою зняття відбитка.

Для фінальної реставрації встановити постійний абатмент.  
Зафіксувати постійний абатмент. Рекомендоване зусилля затягування - 30 Н/см.
 У разі застосування абатмента з доступом під кутом до гвинтового каналу, необхідно 
використовувати гвинт для кутового гвинтового каналу (продається окремо - MM-SA160) 
та за допомогою протезного ключа для кутового гвинтового каналу (MT-ELR10) затягнути 
абатмент. Рекомендоване зусилля затягування - 25 Н/см.
Примітка: При створенні мостоподібної конструкції максимальна компенсація кута 
розходження між імплантатами на фінальних абатментах без антиротаційного 
компонента становить 40° (20° для кожного імплантату).

Перед зняттям відбитка слід повторно затягнути абатмент CONNECT .
Рекомендоване зусилля затягування - 30 Н/см.

язикова

5.

6a.

6b.

7.

8.
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Система абатментів MIS CONNECT

Абатмент CONNECT 

CN-C2040    H=2мм, Ø4мм  
CN-C3040    H=3мм, Ø4мм  

CONNECT абатмент, 
конічне з'єднання, NP

CONNECT абатмент, 
конічне з'єднання, SP

CS-C1540    H=1.5мм, Ø4мм     
CS-C2040    H=2мм, Ø4мм      
CS-C3040    H=3мм, Ø4мм      
CS-C4040    H=4мм, Ø4мм      

CONNECT абатмент, 
конічне з'єднання, WP

CW-C1540    H=1.5мм, Ø4мм    
CW-C2040    H=2мм, Ø4мм      
CW-C3040    H=3мм, Ø4мм      
CW-C4040    H=4мм, Ø4мм      

 Відбиткові трансфери

MM-IO011
MM-IOI11

Трансфер для відбитку CONNECT 
довгий, відкрита ложка ротаційний/
антиротаційний компонент

C=11мм 
Ø4мм

C=7мм 
Ø4мм

MM-IO040
MM-IOI40

Трансфер для відбитку CONNECT 
короткий, відкрита ложка ротаційний/
антиротаційний компонент

MM-IC040
Трансфер CONNECT для 
відбитку, закрита ложка, 
ротаційний (застосовувати 
ключ МТ-ІТ100)

C=8.3мм 
Ø4мм 

MM-ICI40
Трансфер для відбитку CONNECT, 
закрита ложка, антиротаційний 
(застосовувати ключ МТ-ІТ100)

C=8.3мм
Ø4мм 

Тимчасові абатменти

Ø4мм

Формувач ясен для 
CONNECT абатмента

MM-H0540    H=0.5мм, Ø4мм 
MM-H1540    H=1.5мм, Ø4мм 
MM-H3040    H=3мм, Ø4мм 

Формувач ясен

Аналоги

MM-RSM41 Аналог абатмента CONNECTØ4мм 

Ø4мм MM-MAN40 Цифровий аналог 
абатмента CONNECT

C=10мм
Ø4мм MM-TCI41

Тимчасовий абатмент 
CONNECT з антиротаційним 
компонентом

C=10мм
Ø4мм MM-TC041 Тимчасовий абатмент 

CONNECT ротаційний

16.



MM-CFI48
Фінальний естетичний абатмент 
CONNECT з антиротаційним 
компонентом 

C=8мм, Ø4мм

MM-AN204
Кутовий абатмент CONNECT, 
цементна фіксація, 20°, з 
антиротаційним компонентом

C=8мм, Ø4мм

MM-CF048 Фінальний естетичний абатмент 
CONNECT ротаційнийC=8мм, Ø4мм

MM-CCRI4
Пластиковий абатмент 
CONNECT з кобальт-хрому, 
антиротаційний

C=14мм, Ø4мм

C=14мм, Ø4ммMM-CCR04
Пластиковий абатмент 
CONNECT з кобальт-хрому, 
ротаційний

Скануємий абатмент

MM-SP104   
Скануємий 
абатмент CONNECT 
з антиротаційним 
компонентом

L=10мм, Ø4мм

Фінальні естетичні абатменти

MM-CE046 Фінальний естетичний абатмент 
CONNECT ротаційнийC=6мм, Ø4мм

MM-CEI46
Абатмент CONNECT 
з антиротаційним  
компонентом під CAD/CAM

C=6мм, Ø4мм

Інструменти

MT-CLR21
MT-CSR21

Довгий адаптер CONNECT для 
реверсивного ключа
Короткий адаптер CONNECT для 
реверсивного ключа

MT-CLM21
MT-CSM21

Довгий адаптер CONNECT під 
мікромотор
Короткий адаптер CONNECT під 
мікромотор

MM-S0160 Ортопедичний гвинт CONNECT

MM-SA160
Ортопедичний гвинт для 
кутового гвинтового каналу. 
(Постачається окремо) 



Система абатментів MIS CONNECT

CONNECT абатменти  Відбиткові трансфери

Аналоги
Тимчасові абатменти

Ø5.7мм

Формувач ясен

CONNECT абатмент, 
конічне з'єднання, SP

CS-C1557    H=1.5мм, Ø5.7мм     
CS-C2057    H=2мм, Ø5.7мм      
CS-C3057    H=3мм, Ø5.7мм      
CS-C4057    H=4мм, Ø5.7мм      

CONNECT абатмент, 
конічне з'єднання, WP

CW-C1557    H=1.5мм, Ø5.7мм    
CW-C2057    H=2мм, Ø5.7мм      
CW-C3057    H=3мм, Ø5.7мм      
CW-C4057    H=4мм, Ø5.7мм      

Формувач ясен для 
CONNECT абатмента

MM-H0557    H=0.5мм, Ø5.7мм 
MM-H1557    H=1.5мм, Ø5.7мм 
MM-H3057    H=3мм, Ø5.7мм 

MM-IC057

MM-ICI57

MM-RSM57 Аналог абатмента 
CONNECT

L=11мм
Ø5.7мм 

MM-TC057 Тимчасовий абатмент 
CONNECT, ротаційний

Тимчасовий 
абатмент CONNECT 
з антиротаційним 
компонентом

MM-TCI57 

MM-MAN57 Цифровий аналог 
абатмента CONNECT

L=12мм
Ø5.7мм 

MM-IO057

MM-IOI57 C=7мм
Ø5.7мм 

C=7мм
Ø5.7мм 

C=8.3мм
Ø5.7мм 

C=8.8мм
Ø5.7мм 

C=10мм
Ø5.7мм 

C=10мм
Ø5.7мм 

Трансфер для відбитку 
CONNECT, відкрита ложка, з 
антиротаційним компонентом

Трансфер для відбитку 
CONNECT, відкрита ложка, 
ротаційний

Трансфер CONNECT для 
відбитку, закрита ложка, 
ротаційний (застосовувати 
ключ МТ-ІТ100)

Трансфер для відбитку 
CONNECT, закрита ложка, 
антиротаційний (ключ МТ-ІТ100)

18.



Скануємий абатментФінальні естетичні абатменти

MM-CEI56
Фінальний естетичний 
абатмент CONNECT 
з антиротаційним 
компонентом 

C=6мм
Ø5.7мм

MM-CE056
Фінальний естетичний 
абатмент CONNECT, 
ротаційний

C=6мм
Ø5.7мм

MM-CCRI5
Пластиковий абатмент 
CONNECT з кобальт-
хрому, антиротаційний

MM-CCR05
Пластиковий абатмент 
CONNECT з кобальт-хрому, 
ротаційний

MM-CF054
Фінальний естетичний 
абатмент CONNECT, 
ротаційний

C=4мм
Ø5.7мм

C=15.4мм
Ø5.7мм

C=15.4мм
Ø5.7мм

MM-CFI54 Фінальний естетичний 
абатмент CONNECT з 
антиротаційним компонентом 

C=4мм
Ø5.7мм

MM-SP105 
Скануємий абатмент 
CONNECT з антиротаційним 
компонентом

L=10мм 
Ø5.7мм

Інструменти

MT-CLR21
MT-CSR21

Довгий адаптер CONNECT для 
реверсивного ключа
Короткий адаптер CONNECT для 
реверсивного ключа

MT-CLM21
MT-CSM21

Довгий адаптер CONNECT під 
мікромотор
Короткий адаптер CONNECT під 
мікромотор

MM-S0160 Ортопедичний гвинт CONNECT

MM-SA160
Ортопедичний гвинт для 
кутового гвинтового каналу. 
(Постачається окремо) 



Науково-дослідні випробування (R&D)

Науково-дослідні випробування показали, що навіть при вузькому та 
модульному профілеві, абатмент CONNECT зберігає прекрасні механічні 
властивості та не зміщується з часом, навіть у випадку встановлення 
одиночної коронки.

Випробування на міцність
Абатмент CONNECT витримав 5 000 000 циклів на 
межі втоми 210 Н для стандартної платформи і 140Н 
для вузької платформи.  

Ці результати еквівалентні стандартному фінальному 
абатменту. Під час випробувань жоден протезний 
гвинт конструкції не був пошкоджений або зламаний.
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Випробування на розкручування гвинта
Це випробування на вплив бічного циклічного 
навантаження, що дозволяє побачити чи не розкручується 
гвинт MIS CONNECT. 
Гвинт затягували із зусиллям 30 Н/см і піддавали бічному 
циклічному навантаженню протягом 1 мільйона циклів 
при 150 Н.
Розкручення гвинта не спостерігалось. Крім того, 
значення зворотного крутного моменту зросло на 85%. 

Випробування на максимальне зусилля
Це випробування перевіряє максимальне 
значення зусилля, яке MIS CONNECT та 
імплантат можуть витримати без пошкоджень.
Доведено, що MIS CONNECT витримує зусилля 
у 5 разів більше рекомендованого зусилля при 
затягуванні 30 Н/см.



Професор Томас Лінкявичюс (DDS, PhD) Інститут одонтології Вільнюського університету в Литві.

Рандомізоване контролюєме клінічне випробування проводилось з 
метою визначити чи має застосування концепції «один абатмент за 
один раз» будь-яку перевагу перед традиційним підходом.

Мета дослідження 

Визначити вплив двох різних підходів до протезування на: ▪ Стабільність кісткового гребеня▪ Рівень запалення ▪ М'які 
тканини навколо імплантата ▪ Естетичні параметри

Гіпотеза

Концепція "один абатмент за один раз" при використанні з абатментами CONNECT сприяє підвищенню стабільності 
кісткового гребеня порівняно з традиційним підходом, який передбачає множинні від'єднання абатмента та зміни в 
ущільненні м'яких тканин.

План дослідження

В дослідженні взяли участь понад 60 пацієнтів, яких поділили на дві групи: Контрольна група - "реставрація з використанням 
звичайного абатмента", що включає кілька від'єднань абатмента. Тестова група - "один абатмент за один раз" з 
використанням абатментів CONNECT - без від'єднань абатмента. Хірургічні процедури виконувались із використанням 
імплантатів MIS V3 (Ø3,9 x 8-11,5 мм).

Попередні результати

Рентгенологічна оцінка рівня кісткового гребеня (втрата кісткової маси та реконструкція кісток). Через 4 тижні після 
остаточної реставрації 73 пацієнти (19 чоловіків, 54 жінки, середній вік 46,1 ± 2,8 роки) отримали 73 імплантати (47 - нижньої 
щелепи, 26 - верхньої щелепи), всі з яких прижилися та знаходилися під наглядом для оцінки протягом 1 місяця після 
реставрації. 

Клінічні дослідження
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Попередні результати абатмента CONNECT через 5 місяців після фінальної реставрації.

27.06.2018 Встановлено імплантат MIS 
V3 на 2 мм субкристально з негайним 
навантаженням абатмента CONNECT.

16.11.2018 Через 1 місяць після тимчасової 
реставрації втрати кісткової маси не виявлено.

10.09.2018 Рентгенологічне зображення 
через 2 місяці.

23.11.2018 Ситуація після встановлення фінальної цирконієвої конструкції з гвинтовою 
фіксацією на CONNECT абатмент, зусилля при затягуванні - 30 Н/см. Втрата кісткової маси, 
ремоделювання кістки - не виявлено.

10.09.2018 М'які тканини навколо імплантата 
з CONNECT абатментом.

 Тестова група 
(CONNECT), мм

Контрольна група (звичайний 
абатмент), мм

Статистичне значення 
(U-критерій Манна-Уітні)

Втрата кісткової маси 0.11 ±0.23 0.67±0.4 p < 0.0001

Ремоделювання кістки 0.53±0.45 1.29 ±0.59 p < 0.0001

Втрата кісткової маси - резорбція кістки нижче шийки імплантата
Ремоделювання кістки - резорбція кістки над шийкою імплантата



Клінічний випадок

Початкова ситуація з дефіцитом кісткових і м’яких тканин 

1

6 місяців після кісткової регенерації (GBR), з використанням 
суміші аутогенної кістки та ксенотрансплантата з нерезорбуючою 
мембраною 

2

Абатменти CONNECT різного діаметру у дистальному відділі верхньої щелепи

Д-р Ставрос Пелеканос фахівець з протезування та імплантації, Афінський університет, Греція;
Д-р Венцеслав Станков займається приватною практикою, Пловдив, Болгарія

Пацієнтка 55 років, здорова, звернулась з частковим едентулізмом у другому сегменті (відсутні премоляри та моляри). Після клінічного 
та рентгенологічного обстеження діагностували горизонтальні та вертикальні дефекти кісток. План лікування включав вертикальну 
та горизонтальну кісткову регенерацію (GBR), з використанням суміші аутогенної кістки та ксенотрансплантата, із застосуванням 
нерезорбуючої мембрани армованої титаном. Через 6 місяців після операції мембрану видалили та встановили три імплантати 
MIS V3, замінивши 2 премоляри та перший моляр. Одночасно були встановлені CONNECT абатменти (два звичайних 4 мм і один 
широкий 5,7 мм до премолярів та молярів відповідно), конструкцію накрито заглушками-формувачами ясен. Остаточне зусилля при 
встановленні імплантата перевищувало 30 Н/см, зусилля при встановленні всіх абатментів CONNECT становило 30 Н/см. Через 
3 місяці після операції абатменти CONNECT розкрили за допомогою техніки розщеплення клаптя, переміщуючи кератинізовані 
тканини до вестибулярної ділянки, щоб створити більш стабільні м’які тканини навколо імплантатів. Абатменти CONNECT були 
покриті A-PRF. Виконано повний цифровий протокол з протезування, і через декілька тижнів вставлений цирконієвий протез FPD 
з гвинтовою фіксацією (умовно-знімний протез). 
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Зуб №24, 25, 26: встановлення імплантату одночасно з CONNECT 
абатментом (№26 широка платформа 5.7 мм) 

3

Остаточний рентгенографічний огляд

7

Рентгенографічне зображення імплантатів та абатментів CONNECT

4

Остаточний клінічний вигляд оклюзії після загоєння м’яких 
тканин, через 2 місяці після імплантації та розкриття CONNECT

6

5

5.2

5.1

5.3

Техніка апікальної репозиції клаптя з покриттям PRF



Які переваги використання системи абатментів CONNECT?

Деякі з переваг використання CONNECT:

Віддалення протетичної платформи від кістки, що зменшує ремоделювання кістки.
Суцільний абатмент без гвинтового каналу.
Вузький профіль абатменту CONNECT 4мм.
Імплантат з рівня кістки перетворюється на індивідуальний імплантат на рівні м'яких тканин. 
Простий, традиційний або цифровий процес протезування.
У разі значних змін тканин, CONNECT можна замінити на інший потрібної висоти. 
Гнучкість у виборі висоти абатмента CONNECT відповідно до товщини слизової.
З яснами контактують гарантовано стерильні та чисті компоненти.

При яких клінічних умовах варто використовувати CONNECT? 

Одноетапна процедура з фіксуванням формувача ясен.
Негайне навантаження з фіксуванням тимчасової конструкції.
Двоетапна процедура: заглиблений імплантат разом з CONNECT абатментом із встановленим на нього формувачем ясен 0,5 мм зашиті 
під слизовою. 
Одиночна реставрація.
Множинна реставрація.

З якими імплантатами сумісний абатмент CONNECT?
Імплантати з конічним з'єднанням: C1 (NP, SP, WP) та V3 (NP, SP).

Поширені запитання
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Які інструменти мені потрібні для того, щоб використовувати абатмент CONNECT?

Для CONNECT абатментів: адаптер CONNECT MT-CLR21 під динамометричний ключ, MT-CLM21 - під мікромотор.
Для протезних гвинтів та формувачів ясен: MT-RDL30 - шестигранна викрутка 1.27 мм.
Для відбитка, закрита ложка (MM-IC040): MT-IT100 - Ключ для відбиткового трансфера, закрита ложка.
Для цифрових відбитків - скан-абатмент (MM-SP104): MT-RDL30 - шестигранна викрутка 1.27 мм. 
Для гвинта до кутового гвинтового каналу (MM-SA160): MT-ELR10 - Довга викрутка для кутового гвинта під динамометричний ключ.  
MT-ELM10 - Довга викрутка для кутового гвинта під мікромотор. 

Яке з'єднання має CONNECT?
Абатмент CONNECT встановлюється на імплантат з конічним з'єднанням 12 градусів, використовуючи зусилля - 30 Н/см для NP, SP & 
WP. Всередині CONNECT абатмент має подвійне шестигранне з'єднання, що дозволяє 12 різних варіантів позиціонування ортопедичної 
конструкції.

Яка міцність та довговічність CONNECT в порівнянні з іншими системами? 
інші системи?
Науково-дослідні випробування показали, що навіть при вузькому та модульному профілеві, абатмент CONNECT зберігає прекрасні 
механічні властивості та не зміщується з часом, навіть у випадку встановлення одинарної коронки.

Чи інтегровано CONNECT у цифровий протокол? 

Так. Компоненти системи CONNECT інтегровані у бібліотеки 3Shape та Exocad.





Всі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути 
відтворена, переписана, збережена в електронній системі 
пошуку, перекладена на будь-яку мову чи комп'ютерну мову 
або передана в будь-якій формі без попередньої письмової 
згоди видавця. Увага: Продукти MIS, про які йдеться в цьому 
документі, повинні використовуватися лише ліцензованими 
стоматологами.  
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