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Імплантати з конічним з’єднанням

C1 або V3 вузька платформа (ВП)

C1 або V3 стандартна платформа (СП)

C1 широка платформа (ШП)
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ясен

Абатменти 
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з’єднання
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антиротаційне 

з’єднання
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 ключа  (MT-RI040). 
 Рекомендоване  зусилля  при  
 затягуванні  - 30 Н/см.

Мікромотор
Затягнути абатмент 

  
   

мікромотора (MT-C#M21). 
   

затягуванні - 30 Н/см.

 

     
     

    
     

   
  
    

    
   

     
   

     

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
     

         
       

        
        

        
      

може бути негайно навантаженим.   В узькі імплантати 
(Ø3,3мм) з астосовуються у хірургії  та протезуванні 
для встановлення тільки на частково беззубих 
ділянках центральних і бічних різців нижньої щелепи 
та бічних різців верхньої щелепи для підтримки  
протетичної конструкції, н априклад, ш тучних зубів. 

    
встановлення у кісткову тканину верхньої або нижньої

      

        MIS CONNECT за допомогою
спеціального інструмента
(MT-C#R21) та динамометричного

Системи дентальних імплантатів MIS призначені для

щелепної дуги з метою фіксації ортопедичних конст-
рукцій для відновлення жувальної функції.  Під час
застосування одноетапної хірургічної процедури, за
умови досягнення гарної первинної стабілізації та
відповідного оклюзійного навантаження, імплантат

   

Кольорове кодування

ВАЖЛИВО!
Даний виріб є частиною загальної онцепції,  тому його
слід використовувати лише разом із відповідними ори-
гінальними виробами  згідно з інструкціями та реко-
мендаціями MIS Implants Technologies Ltd.

 ОПИС

     
ортопедичні компоненти, безпосередньо з'єднані з 
внутрішньокістковим дентальним імплантатом, та 
призначені для виготовлення ортопедичної реставра-
ції. Формувачі ясен, фінальні естетичні абатменти, 
тимчасові абатменти MIS CONNECT призначені для 
використання тільки з абатментами MIS CONNECT.

Рекомендоване зусилля при                                 
    

спеціального інструмента до                                            
MIS CONNECT за допомогою Абатменти MIS CONNECT — це попередньо виготовлені

тільки MM-TCI40, MM-CCI40, MM-SP100, MM-IOI07, MM-RSM40.
Для CONNECT із трьома індексами можна використати 

   
   

 

  
  

  

  
   

Доступні формувачі ясен 
0.5, 1.5 і 3.0 мм.

Видаліть інструмент
Від'єднати пластиковий
тримач злегка його на-
хиливши.

Встановіть абатмент
За допомогою пластикового
тримача встановити абатмент
MIS CONNECT на імплантат.

Інструкція із застосування
Абатменти MIS CONNECT 
із конічним з’єднанням 

Проект

3

ВМІСТ СИСТЕМИ

 

 

        
       

    

    
    

   
    

    
     

    
    
   

 
   
  

      
     

    

          
      

       

         
      

         
        

           
      

  

       
      

         
           

      
      

            
      

    
     
     
 

Фінальні естетичні та тимчасові абатменти . 
    

 цій ,  з максимальним кутом розходження між

ПРИЗНАЧЕННЯ
   

    
  

     

         
    

      
        

ми ендоосальними імплантатами використовують в 
якості опори для кріплення зубних протезів на верхній
або нижній щелепі.  Р еставрації можуть проводитися з 
метою заміщення одного зуба або фіксування мостопо-

      
ві цементної фіксації. 
Тимчасові абатменти  у поєднанні з дентальними 
(ендоосальними) і мплантатами використовують в якості 
опори для кріплення зубних протезів на верхній або 
нижній щелепі.  П ризначені для використання,  я к тим-
часова допомога при протезуванні протягом 180 д нів. 
Реставрації можуть проводитися з метою заміщення 
одного зуба або фіксування мостоподібних протезів з 
використанням суперструктур на основі гвинтової фік-
сації.

      
     
    

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Можливий передопераційний дефіцит  твердих або 

        
ного естетичного результату або несприятливого ку-
та розташування  імплантатів.  Для успішного дов-
готривалого результату лікування рекомендується 
забезпечити комплексне регулярне спостереження 
за пацієнтом після імплантаційної реабілітації та 
проінформувати його про належні заходи гігієни 
ротової порожнини . В сі інструменти та прилади ,  що 
використовуються під час операцій ,  необхідно підт-
римувати в належному стані та стежити за тим ,  щоб 
інструменти не пошкодили імплантати чи інші ком-

      
       

     
        

теоінтеграції (наприклад, паління цигарок, погана гі-
гієна, неконтрольований діабет, променева терапія, 

    
хідно  особливо звернути увагу на пацієнтів, які 
отримують бісфосфонатну терапію.Сертифікований 
стоматолог, який використовує вироби  MIS Implants
 Technologies Ltd. (Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс 
Лтд.), несе відповідальність за визначення  того, чи 

         
     

     
       

    
   

      
 

    
  

         
   

    

            

      
ливості встановлення . Кут розходження до 40°  не
повинен перевищувати 20°  на кожен імплантат.

Фінальні естетичні абатменти у поєднанні з двоетапни- поненти. Особливу увагу слід приділяти пацієнтам, 
які мають місцеві або системні фактори, що можуть
перешкоджати процесу загоєння , я к кісткової тка-
нини ,  так і м'яких тканин або впливати на процес ос-
           

підходить даний виріб для конкретного пацієнта та
конкретних клінічних обставин. У зв'язку із невели-
ким розміром компонентів,  варто уважно стежити,   
щоб пацієнт не проковтнув або не вдихнув їх. 

Для абатментів MIS CONNECT не перевищувати
зусилля затягування 30 Н  /см .  Надмірне зусилля при
затягуванні абатмента може привести до його пош-
кодження . А  батменти MIS CONNECT д  опускають 
максимальний кут імплантації 20° т  а максимальний 
кут розходження між імплантатами 40°.

Центральні та бічні різці верхньої щелепи слід шинувати, імплантатами не більше 40° для забезпечення мож-
якщо використовується два або більше вузьких 
імплантатів, р озташованих поряд.

Абатменти без антиротаційного компонента приз-

Абатменти з антиротаційним компонентом дозволя-
ють імплантацію при куті до 20°.

начені для гвинтових множинних конструк-

дібних протезів з використанням суперструктур на осно- стероїдна терапія,  інфекції у кістці поряд).  Необ-

     
    

  

      

                                                                                               м'яких тканин може призвести до скомпрометова-
Стоматологічні абатменти призначені для застосуван-
ня на верхній або нижній щелепі з метою відновлення 
жувальної функції.
Абатменти MIS CONNECT 
у поєднанні з дентальними імплантатами для одиноч-
них та мостоподібних конструкцій з гвинтовою фікса-
цією.
Формувачі ясен призначені для використання, як
тимчасовий компонент для дентальних імплантатів, на
 момент загоєння м'яких тканин.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не використовувати повторно

Повторна стерилізація заборонена

Не стерильно

Використати до

Номер за каталогом

Виробник

Дата виробництва

Оберігати від сонячного світла

Стерильно.Метод стерилізації під час якого 
використовують випромінювання.

Увага: ознайомтеся із супровідною документацією

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ      
   

     
 

  
   

  
    

    
      

лям 15 Н/см. 
- Після  тримісячного  періоду  загоєння  абатмент  слід 
затягнути  з максимальним  зусиллям  30 Н/см.

     
    
     

   
       

    
      

  
    

     
   

     
     

    
    

навантаження  не проводити .

ФОРМУВАЧІ  ЯСЕН MIS CONNECT
 (КОНІЧНЕ  З'ЄДНАННЯ )
Встановлення  формувачів  ясен: Коли при затягуванні  

  
    

     
    

   

     
     

   

 

 
   

6% Al, 4% V. 
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проточною водою  зовнішні та внутрішні поверхні. Занурити в сумісні роз-
чини для очищення (наприклад, Cidezyme / Enzol, Johnson & Johnson),
бажано в ультразвуковій ванні. Промити абатмент водою мінімум тричі.  
� 

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
 
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.uaЕм 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

�

Номер партії

Не використовувати в разі  пошкодження упаковки

АБАТМЕНТ MIS CONNECT (КОНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ)

      
     

       
       

         

Для формувачів ясен не перевищувати зусилля
затягування  25  Н/см .  Надмірне зусилля при затя -
гуванні може призвести до пошкодження форму-
вачів ясен .

щоб імплантат не обертався разом із CONNECT, щоб 
уникнути небажаного прокручування імплантату
та/або втрати його стабільності .

МАТЕРІАЛИПри затягуванні  MIS CONNECT на імплантаті ,  викорис - • Абатменти: титановий сплав 90% Ti, 6% Al, 4% V. 
гуванні абатмента  CONNECT:  використовувати інстру - • Гвинти для абатментів: титановий сплав 90% Ti, 

на імплантаті слід здійснювати із максимальним зусил- Абатменти та формувачі ясен MIS CONNECT  поста-
чаються чистими та стерильними для одноразового
використання. Використати до закінчення вказаного
терміну придатності.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКА

Продукт слід зберігати в сухому місці в оригінальній
упаковці при кімнатній температурі, захищати від 
прямих сонячних променів. Н еправильне зберігання
може вплинути на характеристики пристрою,  що
призведе до його несправності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не використовувати,  якщо упаковка пошкоджена.
- Т ільки для одноразового використання.  Не використовувати
повторно. 

1.  Даний виріб призначений для одноразового використання, 
повторне його використання заборонено.  Переробка може пр

мент для встановлення:  для негайного навантаження ,
при зусиллі меншому  30 Н/см, затягування абатмента

-  Після досягнення достатньої початкової стабільності
та зусилля на імплантат більше  40  Н/см,  рекомендова 
-не максимальне зусилля при затягуванні абатмента  -
 30  Н/см.  При фіксації абатмента  CONNECT  до імплан -
тата необхідно стежити за тим,  щоб імплантат не
обертався разом із CONNECT,  щоб уникнути небажа -

ного прокручування імплантату та/або втрати його 
стабільності .
Навантаження абатмента  CONNECT:  навантаження
абатмента  CONNECT  з тимчасовою конструкцією слід
здійснювати після досягнення мінімального зусилля
затягування для CONNECT 15  Н/см.  При тимчасовій
конструкції,  після тримісячного періоду загоєння та/
або заміни тимчасової конструкції на постійну ,  необ-
хідно затягнути  CONNECT із зусиллям  30 Н/см. У разі
зусилля при установці меншому,  ніж 30  Н/см,  негайне

CONNECT досягнуто зусилля  15 Н/см, здійснюється

необхідно стежити за тим, 
 При фіксації формувача ясен до CONNECT 

кріплення формувачів ясен на CONNECT  вручну та/
або за допомогою мікромотора,  не перевищуючи 
зусилля понад 15  Н/см.

извести до втрати механічних, х  імічних та /  або біологічних харак-
теристик. П  овторне використання може спричинити перехресне за
бруднення.
2. Використання нестерильних компонентів може призвести
до інфікування тканин або інфекційних захворювань. 

гвинт та формувач ясен необхідно очистити, продезінфікувати та стерилі-
зувати. Ефективне очищення та дезінфекція є обов'язковою вимогою для
ефективної стерилізації. За допомогою відповідних щіток очистити під

3. Інформація про безпеку МРТ: Система дентальних імплантатів MIS  не 
оцінювалась щодо безпеки та сумісності в середовищі
МРТ. В  они не перевірялись на нагрів,  міграцію або створення
артефактів в середовищі МРТ. Безпечність системи імплантатів MIS 
в середовищі МРТ невідома.  Сканування пацієнта, я  кому
встановлені такі імплантати може призвести до травми. 

Імплантати малого діаметру із багатокомпонентними абатментами 

не рекомендовано використовувати в задній частині ротової порожнини.

ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ
Вироби постачаються нестерильними. Перед використанням абатмент, 

товувати спеціальний інструмент  CONNECT. При затя-


