
ПРОЕКТ 

Набір Авраамі (паралелометр). Інструкція з 

використання. 

Короткий огляд. 

Набір Авраамі- інструмент, який дозволяє імплантологу найточніше 

визначити місця, а також сформувати ложа для двох або більше 

послідовно розташованих  імплантатів, обравши оптимальну відстань між ними, нахил і паралельність. 

               Склад набору : 

 4 орієнтуючі штифти . 

Чотири орієнтуючі штифти  мають  два діаметра – 2 мм і 2,8 мм та дві висоти – 10 мм і 16 мм.  

 Короткий штифт діаметр 2 (2,8) мм висота 10 мм 

 Довгий штифт діаметр 2(2,8) мм висота 16 мм 

Перед чищенням орієнтовний штифт можна розібрати на такі складові : 

         Гвинт                                   Пружина                                Кулька                           Орієнтуючий штифт 

                                                                

Чищення і висушування складових компонентів необхідно для виключення появи корозії і забезпечення 

ефективного функціонування системи. 

 Горизонтальні плечі . 

Три горизонтальних плеча (тримача) дозволяють корегувати відстань до наступного імплантата в приростах 1 

мм. Периферичний блок дозволяє свердління в бажаному положенні. 

 

Пілотні свердла. (Не йдуть в комплектацію набору). 

Завдяки горизонтальним плечам можна використовувати пілотні свердла діаметром 2 мм і 2,80 мм. 

Пін паралельності 20 мм. Три паралельних піни , діаметром 2 мм і 2,8мм дозволяють хірургові бачити   

розташування і кут нахилу імплантата. 

 

 



Крок за кроком 

 

Визначте розташування першого імплантата  і створіть ложе під 

імплантат за допомогою свердла 2 мм і 2,8 мм. 

 

 

 

Згідно хірургічного плану, правильно обрати горизонтальне плече і 

зафіксувати на бажаній відстані у орієнтованому штифті. 

 

 

Згідно хірургічного плану , орієнтовний штифт разом з горизонтальним 

плечем розмістити в ложі.  

 

 

Використовуючи свердло 2 мм або 2,8 мм створюють наступне ложе під 

імплантат.  

 

 

 

 

Використайте піни паралельності для гарантії паралельного 

розташування ложа під імплантати.  

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА 

-Набір постачається в нестирільному вигляді 

-Перед використанням потребує стерилізації 

Чищення і стерилізація : 

Для стерилізації та очищення інструментарію набору скористайтесь інструкцією «Стерилізація хірургічних 

інструментів». 

Підтримка. 



- Виконайте візуальну та функціональну перевірку до початку стерилізації. Особливу увагу зверніть на справність 

інструменту, наявність корозії, бруду, перевірте , чи всі компоненти працюють належним чином. Відсортуйте 

пошкоджені  інструменти. 

Значення символів : 

   Увага, ознайомтесь із супровідною документацією. 

  Номер партії. 

  Виробник. 

  Номер за каталогом. 

 

 

  Виробник: 

MIS Implants Technologies Ltd. 

Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel 

Тel.:  +972 4 9016800  

Website: www.mis-implants.com    

E-mail: service@mis-implants.com  

 

 Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс Лтд.  

Бар Лев Індастріал Парк, 2015600, Ізраїль 

Тел.: +972 4 9016800 

www.mis-implants.com    

E-mail: service@mis-implants.com 

Виготовлено в Ізраїлі  

 

Уповноважений представник в Україні: 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Компанія Дентек Лтд»  

вул. Ділова, буд.16 оф.8, м. Київ, 03150, Україна 

Тел. (044) 498-28-51 

Е-mail: dentek@i.ua 
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