
 

 

 

Інструкція із застосування                                                  Проект 
  Багатокомпонентний  абатмент (Multi-Unit) 

Призначення: 

Багатокомпонентні абатменти  використовуються для реставрацій з  

гвинтовою фіксацією.  

Загальна характеристика:  

Низький профіль, 5 висот  уступа, прості у використанні,  містять тримачі     

для  встановлення, а також компоненти до них  для забезпечення    

різноманітних потреб при протезуванні.  

 

Матеріал:  Титановий сплав Ti 6Al-4V.    

 

Розроблена нова лінійка протетичних елементів, що відповідає новій   

системі багатокомпонентних абатментів. Ортопедичні компоненти   

попередньої модифікації не сумісні  з новою системою   

багатокомпонентного абатмента. Щоб розрізняти дві протетичні   

лінійки ортопедичних компонентів, нові ортопедичні вироби   

анодовані у золотий відтінок. 

 

 

 

 
Прямі багатокомпонентні абатменти                              Кутові багатокомпонентні абатменти 

 

Прямі багатокомпонентні 

абатменти можна 

використовувати на 

імплантатах з розбіжністю 

до 40º. Рекомендоване 

зусилля при затягуванні 30  

Н/см.  

 

Кутові 17º багатокомпонентні  

абатменти можна 

використовувати на 

імплантатах з розбіжністю до 

75º. Рекомендоване зусилля  

при затягуванні 20 Н/см.  

 

 

 

Кутові 30º  багатокомпонентні 

абатменти можна використовувати з 

імплантатами з розбіжністю до 100º. 

Рекомендоване зусилля  при 

затягуванні 20  Н/см.  

 

Прямий 

багатокомпонентний 

абатмент: 
▪ Пластиковий тримач 

▪ Прямий абатмент 

 

 
Кутовий багатокомпонентний 

абатмент: 
▪ Металевий тримач 

▪ Кутовий абатмент 

 



   
 
Порядок роботи 

Прямі  багатокомпонентні абатменти                                   

А) Використовуючи пластиковий тримач встановіть абатмент на імплантат. 

В) Від’єднайте пластиковий тримач  злегка його нахиливши. 

С) Затягніть  абатмент з зусиллям  до 30 Н/см  ключем для прямого  

багатокомпонентного абатмента  (MT-MURL2) та динамометричним ключем 

(MT-RI040). 

 

 

Необхідні інструменти: 

Динамометричний ключ (MT-RI040) 

 
 

Довгий  ключ для прямого багатокомпонентного абатмента  (MT-MURL2) 

 

Внутрішнє шестигранне 

з’єднання 
Конічне з’єднання Зовнішнє шестигранне 

з’єднання  

 
 

 

 

Порядок роботи 

Кутові  багатокомпонентні абатменти  

 

А) Для позиціонування абатмента використайте металевий тримач, а для кріплення  його на  

імплантат - викрутку (MT-RDL30),  вкручуючи  гвинт абатмента за годинниковою стрілкою.  

 

В) Від’єднати металевий тримач, викручуючи  його проти годинникової стрілки. 

 



 

 

С) Затягнути абатмент із зусиллям  до 20 Н/см за допомогою викрутки  (MT-RDL30) та 

динамометричного ключа (MT-RI040).  Для кріплення та відкручування кутових абатментів вставити 

викрутку  (МТ-RDL30) у бічний отвір на багатокомпонентному  абатменті, як показано на малюнку. 

 
 

Внутрішнє шестигранне 

з’єднання  

 

Конічне з’єднання  

 

Зовнішнє шестигранне 

з’єднання  

 

 
 

 

 

Значення символів: 

 Не використовувати повторно!     Номер партії       Виробник   

 

 Стерильно. Метод стерилізації під час, якого використовують випромінювання   

        

  Використати до Дата виробництва           Повторна стерилізація заборонена 

          

    Номер за каталогом    Не використовувати в разі пошкодження упаковки    

 

  Увага, ознайомтеся із супровідною документацією 

 

 
  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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