
ПРОЕКТ 

Інструкція із застосування 

Формувачі ясен та гвинти-заглушки  

       

Важливо 

Даний виріб є частиною загальної концепції, тому його слід використовувати лише разом із відповідними оригінальними виробами згідно з інструкціями та рекомендаціями MIS 

Implants Technologies Ltd. (Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс Лтд.). 

Опис 

Абатмент – це попередньо виготовлений ортопедичний компонент, безпосередньо з’єднаний з  дентальним імплантатом, який призначений для ортопедичної реставрації. 

Внутрішнє конічне з’єднання, жовтий колір маркування:  для (NP)(ЕнПі) імплантатів з C1 вузькими платформами. 

Внутрішнє конічне з’єднання, синій колір маркування:  для (NP)(ЕнПі) імплантатів з V3 вузькими платформами. 

Внутрішнє конічне з’єднання, фіолетовий колір маркування: для імплантатів (SP)(ЕсПі) з C1 або V3 стандартними платформами. 

Внутрішнє конічне з’єднання, зелений колір маркування: для (WP)(ВіПі) імплантатів з C1 широкими платформами. 

Абатменти із внутрішнім шестигранним з’єднанням не марковані  кольором. 

 Гвинти системи імплантатів SEVEN(Севен) марковані  кольором аналогічно до системи імплантатів С1.  

Показання до застосування 

Системи дентальних імплантатів MIS(ЕмАйЕС) призначені для хірургічного встановлення у  кісткову тканину верхньої або нижньої  щелепної дуги з метою фіксації  ортопедичних 

конструкцій  для відновлення жувальної функції.  Під час  застосування  одноетапної хірургічної процедури, за умови досягнення гарної первинної стабілізації та  відповідного 

оклюзійного навантаження, імплантат може бути негайно навантаженим.  Вузькі імплантати (Ø3,3мм) застосовуються 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, наприклад, штучних зубів. Центральні та  

бічні різці верхньої щелепи слід шинувати, якщо використовується два або більше вузьких імплантатів, розташованих поряд.  

Використання за призначенням 

Абатменти призначені для застосування  на верхній або нижній щелепі з метою відновлення жувальної функції. Гвинти-заглушки  призначені для використання, як тимчасовий 

компонент для дентальних імплантатів, що сприяє загоєнню  м’яких тканин.    

Застереження 

• Можливий передопераційний дефіцит твердих або м’яких тканин може призвести  до  скомпрометованого естетичного результату або несприятливого кута розташування  

імплантатів. 

• Для успішного довготривалого результату лікування рекомендується забезпечити комплексне регулярне спостереження за пацієнтом після імплантаційної реабілітації та 

проінформувати його про належні заходи гігієни ротової порожнини. 

• Всі інструменти та прилади, що використовуються під час операцій, необхідно підтримувати в належному стані та стежити за тим, щоб інструменти не пошкодили імплантати чи інші 

компоненти. 



•  Особливу увагу слід приділяти пацієнтам, які мають місцеві або системні фактори, що можуть перешкоджати  процесу загоєння, як кісткової тканини, так і м’яких тканин або  

впливати на процес остеоінтеграції (наприклад, паління цигарок, погана гігієна, неконтрольований діабет, променева терапія, стероїдна терапія, інфекції в сусідній кістці). 

• Особливу увагу слід звернути 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 

підходить  даний виріб  для конкретного пацієнта та конкретних клінічних обставин. 

• Зусилля при затягуванні формувачів ясен та гвинтів-заглушок не повинно перевищувати 25 Н/см.  

• Занадто велике зусилля при затягуванні може призвести до пошкодження гвинта. 

• У зв’язку із невеликим розміром компонентів, варто уважно стежити, щоб пацієнт не проковтнув або не вдихнув їх.  

Клінічна процедура 
▪ Обрати відповідний формувач ясен та перевірити оклюзійну 

відповідність.  

▪ З’єднати з імплантатом та затягнути гвинт за допомогою 

шестигранної викрутки 1,27мм.  Зусилля при затягуванні  

20-25 Н/см.    

Матеріали: 

▪ Формувачі ясен: титановий сплав: 90% Ti, 6% Al, 4% V. 

▪ Гвинти-заглушки: титановий сплав: 90% Ti, 6% Al, 4% V.  

 
 

Очищення та стерилізація 

Дані абатменти (формувачі ясен) та гвинти-заглушки 

постачаються чистими та стерильними, і призначені для 

одноразового використання. Використовувати  відповідно до 

вказаного терміну придатності.   

 

Застереження 

▪ Не використовувати виріб, в разі пошкодження упаковки або, 

якщо вона була відкрита раніше. Цей виріб призначений для 

разового використання, повторне його використання 

заборонено. Переробка може призвести до втрати механічних, 

хімічних та / або біологічних характеристик. Повторне 

використання може спричинити перехресне забруднення. 

Зберігання  

Виріб необхідно зберігати у сухому місці в оригінальній упаковці 

при кімнатній температурі, захищати від потрапляння прямого 

сонячного проміння. Неправильне зберігання може вплинути на 

характеристики виробів, що може призвести до втрати їх 

придатності.     

Примітка: наведені пункти стосуються, як ортопедичних 

компонентів із конічним з’єднанням, так і компонентів із  

внутрішнім шестигранним  з’єднанням.  

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ: 

 

 

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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Увага:  ознайомтеся 

з супровідною 

документацією 

 

Стерильно. 

Метод стерилізації під час, 

якого використовують 

випромінювання 

 

Номер партії 

 

Виробник 

 

Номер за каталогом 

Використати до  

 

Повторна стерилізація 

заборонена 

 

 

Не використовувати у разі 

пошкодження упаковки 

Повторно використовувати 
заборонено 

Тримати подалі від сонячних 

променів 

Дата виробництва 



 


