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Číslo položky protetických komponent SR titanových bází pro

QUA
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TSMANAG
TÄ

ISO 13485

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Šroub SR:
792181 Range one Kit a / b, 792281 Range two Kit a / b, 792381 Range three
Kit a / b, 792481 Range four Kit a / b, 792581 Range five Kit b, 792681 Range
six Kit a / b, 792781 Range seven Kit a / b, 792881 Range eight Kit a / b,
792981 Range nine Kit a / b, 7921081 Range ten Kit a / b / c, 7921181 Range
eleven Kit a / b / c, 7921281 Range twelve Kit a / b, 7921381 Range thirteen
Kit a, 7921481 Range fourteen Kit a
Lepicí krytka SR krátká (vč. šroubu SR), H = 3 mm:
792161 Range one Kit a / b, 792261 Range two Kit a / b, 792361 Range three
Kit a / b, 792461 Range four Kit a / b, 792561 Range five Kit b, 792661 Range
six Kit a / b, 792761 Range seven Kit a / b, 792861 Range eight Kit a / b,
792961 Range nine Kit a / b, 7921061 Range ten Kit a / b / c, 7921161 Range
eleven Kit a / b / c, 7921261 Range twelve Kit a / b, 7921361 Range thirteen
Kit a, 7921461 Range fourteen Kit a
Lepicí krytka SR dlouhá (vč. šroubu SR), H = 4 mm:
792162 Range one Kit a/b, 792262 Range two Kit a/b, 792362 Range three
Kit a/b, 792462 Range four Kit a/b, 792662 Range six Kit a/b, 792762 Range
seven Kit a/b, 792862 Range eight Kit a/b, 792962 Range nine Kit a/b,
7921062 Range ten Kit a/b/c, 7921162 Range eleven Kit a/b/c, 7921262
Range twelve Kit a/b, 7921362 Range thirteen Kit a, 7921462 Range
fourteen Kit a
Skenovací těleso SR:
792171 Range one-four Kit a/b/c, six-fourteen Kit a/b/c
792571 Range five Kit b

Frialit / Xive®/ Ankylos® je registrovaná značka Dentsplay Friadent GmbH nebo jejích
sdružených společností. | Osseo Speed® je registrovaná značka Astra Tech AB nebo
jejích sdružených společností. | Tapered Screw-Vent® je registrovaná značka Zimmer
Dental GmbH nebo jejích sdružených společností. | Osseotite® a Osseotite® Certain®
jsou registrované značky Biomet 3i, LLC nebo jejích sdružených společností. | Nobel
Active®, Branemark® a Replace Select® jsou registrované značky Nobel Biocare Management AG nebo jejích sdružených společností. | BoneLevel® a SynOcta® jsou registrované značky Straumann AG nebo jejích sdružených společností. | Camlog® / Conelog® jsou registrované značky CAMLOG Biotechnologies AG nebo jejích sdružených
společností. | Sky® je registrovaná značka Bredent Medical GmbH & Co. KG nebo jejích
sdružených společností.

nebo aproximálním kontaktu vést ke galvanickým reakcím.
UPOZORNĚNÍ
Ústně, písemně či v praktických seminářích sdělené informace se
zakládají na testech a empirických hodnotách a mohou být proto
posuzovány pouze jako standardní hodnoty. Naše výrobky podléhají neustálému dalšímu vývoji. V této souvislosti si
vyhrazujeme právo provádět změny produktu ve vztahu ke
konstrukci a sestavení.
STERILIZACE TITANOVÝCH BÁZÍ SR
V LÉKAŘSKÉ ORDINACI
Titanové báze SR Range one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen a všechny
titanové báze SR protetických komponentů se dodávají nesterilní
ve vhodném obalu. Před sterilizací doporučujeme očištění a /
nebo dezinfekci titanových bází SR.

Laboratorní implantát:
7921331 Range thirteen Kit a, 7921431 Range fourteen Kit a

Jsou doporučeny následující dezinfekční prostředky:

Šroubovací nástroj SR: 792999

Číslo položky odpovídá objednacímu číslu.
Materiály: titanová báze SR, lepicí krytka SR,
šroub SR: Ti6Al4V, medical grade 5, ASTM 136
skenovací těleso SR: nerezová ocel, se speciálním povlakem
laboratorní implantát, šroubovací nástroj SR: nerezová ocel

CZ

Různé typy slitin mohou v té samé ústní dutině při okluzívním

Dezinfekční
prostředek

Koncentrace

Doba
působení

Okolní teplota

Glutaraldehyd

2w / v% roztok

Min. 30 min.

Pokojová teplota

Chlorhexidin
glukonát

0,1~0,5w /
v% roztok

Min. 10~30 min.

Pokojová teplota

Benzethoniumchlorid

0,1w / v% roztok

10 min.

Pokojová teplota

Benzalkonium
chlorid

0,1w / v% roztok

10 min.

Pokojová teplota

Varování: Následující popisy nepostačují pro okamžité apli-

Neměly by se používat dezinfekční prostředky na bázi chlóru

kování titanových bází SR. V každém případě jsou zapotřebí

(chlornan sodný apod.) a na bázi peroxidu vodíku (oxydol apod.)

stomatologické / dentálně-technické znalosti a též proškolení v

a rovněž dezinfekční čističe bez antikorozívních vlastností.

zacházení s titanovými bázemi SR.
Před sterilizací se musí titanové báze SR očistit. Čištění v
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KONTRAINDIKACE

ultrazvukové lázni při pokojové teplotě po dobu 5 minut. Při

Překlad originálního návodu k použití

Alergie nebo přecitlivělost na chemické složky použitých mate-

použití čisticích prostředků by měla být titanová báze SR

riálů. Titanové báze SR příslušných řad (Range) lze kombinovat

opláchnuta vodou zbavenou choroboplodných zárodků; k tomu

pouze s odpovídajícím kompatibilním implantátovým systémem,

lze použít i tekoucí vodu. Titanové báze SR zcela vysušte a

POPIS VÝROBKU

např. Range six pouze v kombinaci s implantátovým systémem

prohlédněte kvůli vadám a kvalitě.

Titanová báze SR pro vícečlenné, šroubované můstky a můstkové

Replace Select®. Nesmějí se použít žádné ve spojovací geometrii

elementy – Range one, two, three, four, five, six, seven, eight,

nelícující pilíře (abutment). Všechny titanové báze SR jsou určeny

Sterilizace:

nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen.

pro jednorázové upotřebení. Nesmějí se použít žádné jiné

Titanové báze SR vložte do malého, speciálně pro použití s

utahovací momenty než ty doporučené výrobcem.

parními sterilizátory (autokláv) koncipovaného sterilizačního

INDIKACE

sáčku (kapsy) a uzavřete podle doporučení výrobce. Na sáček

Pro zhotovení vícečlenných, šroubovaných můstků a můstkových

Ncm

elementů na implantátech. Titanové báze SR se šroubují přímo
do implantátu a mají z čelní strany univerzální uchycení pro
rozličné pokračující protetické komponenty. Za použití protetických komponent nebo digitálně (skenerem) za pomoci
skenovacího tělesa SR se vyhotoví můstkové elementy a našroubují na titanové báze SR.
ČÍSLO POLOŽKY TITANOVÝCH BÁZÍ SR
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3,3 mm

Pilíř (Abutment)

poznamenejte údaje o pacientovi.

Range
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Proveďte parní sterilizaci pro titanové báze SR při srovnatelném
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ten
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eleven
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four
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cyklu jako pro nástroje, sterilizace přibližně přes 20 minut při

Range
fourteen

121 °C. Sterilizace titanových bází SR závisí na celistvosti obalu.
Titanové báze SR upevněte na implantát co možná nejdříve.

Range
six

Range
seven

Range
eight

Šroub SR

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Astra Tech® | OsseoSpeed®

3,5 / 4,0 mm

4,5 / 5,0 mm

7921511
7921512
7921513

7921521
7921522
7921523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

tickým komponentům vybrušována či pozměňována, poněvadž

Biomet 3i® | Osseotite Certain®

3,4 mm

4,1 mm

Titanové báze SR
Range two

7922511
7922512
7922513

7922521
7922522
7922523

jsou nezbytná pro zaručení dostatečné stability a zalícování.

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Pro zhotovení vícečlenných, šroubovaných můstků a můstkových

Straumann® | Bone Level®

3,3 mm (NC)

4,1 / 4,8 mm (RC)

elementů na implantátech. Titanové báze SR se šroubují přímo

Titanové báze SR
Range three

7923511
7923512
7923513

7923521
7923522
7923523

do implantátu a mají z čelní strany univerzální uchycení pro

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Nobel Active®

3,5 mm (NP)

4,3 / 5,0 mm (RP)

Titanové báze SR
Range four

7924511
7924512
7924513

7924521
7924522
7924523

Titanové báze SR
Range one

Titanové báze SR upevněte na implantát teprve po vychladnutí
na pokojovou teplotu, aby se zabránilo poškození měkkých tkání.
VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ

Každý druh dodatečného opracování spojovací geometrie vůči

Před aplikací musí být zkontrolována neporušenost výrobku.

implantátu vede k nepřesnostem lícování, jež vylučuje další

V případě poškozeného bublinkového obalu se výrobek nesmí

použití. Kromě toho nesmějí být čelní připojovací místa k prote-

použít.

Opětovně nepoužívat
POUŽITÍ

rozličné pokračující protetické komponenty. Za použití protetických komponent nebo digitálně (skenerem) za pomoci
skenovacího tělesa SR se vyhotoví můstkové elementy a naš-

		

Označení šarže

		

Objednací číslo

		

Výrobce
Dbejte návodu k použití

roubují na titanové báze SR.
Každý druh dodatečného opracování spojovací geometrie vůči

NON
STERILE

Nesterilní

implantátu vede k nepřesnostem lícování, jež vylučuje další

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

použití. Kromě toho nesmějí být čelní připojovací místa k prote-

Straumann® | SynOcta®

4,8 mm (RN)

tickým komponentům vybrušována či pozměňována, poněvadž

Produkty označené znakem ® jsou registrované ochranné

Titanové báze SR
Range five

7925520

jsou nezbytná pro zaručení dostatečné stability a zalícování.

značky příslušného výrobce.

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Replace Select®

3,5 mm

4,3 mm

Titanové báze SR
Range six

7926511
7926512
7926513

7926521
7926522
7926523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Biomet 3i® | Osseotite®

3,4 mm

4,1 mm

Titanové báze SR
Range seven

7927513

7927523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Brånemark®

3,5 mm

4,1 mm

Titanové báze SR
Range eight

7928513

7928523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Zimmer | Tapered Screw-Vent

3,5 mm

4,5 mm

Titanové báze SR
Range nine

7929511
7929512
7929513

7929521
7929522
7929523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Kit c

Dentsply-Friadent® | Frialit Xive®

3,4 mm

3,8 mm

4,5 mm

Titanové báze SR
Range ten

79210511
79210512
79210513

79210521
79210522
79210523

79210531
79210532
79210533

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Kit c

Po vytvrzení cementu odstraňte vatu ze šroubového kanálu a

Camlog® | Camlog®

3,3 mm

3,8 mm

4,3 mm

pomocí sondy opatrně uvolněte vosk z hlavy šroubu. Příslušným

Titanové báze SR
Range eleven

79211511
79211512
79211513

79211521
79211522
79211523

79211531
79211532
79211533

šroubovákem uvolněte všechny šrouby a práci sejměte z modelu

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Kit b

Camlog® | Conelog®

3,3 mm

3,8 / 4,3 mm

Titanové báze SR
Range twelve

79212511
79212512
79212513

79212521
79212522
79212523

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Dentsply-Friadent® | Ankylos®

3,5 - 7 mm

Titanové báze SR
Range thirteen

79213511, 79213512, 79213513

®

®

SLEPENÍ LEPICÍ ČEPIČKY SR S KONSTRUKCÍ
(zrnitost 50 μm, 2 bar).

_ Vnitřní plochy konstrukce otryskejte pískem
(zrnitost 50 μm, 2 bar).

_ Očistěte a vysušte lepicí čepičky SR a konstrukci.
Titanovou bázi SR našroubujte na sádrový model pomocí
šroubovacího nástroje 792999 a následně potřete vazelínou kvůli
zamezení, aby cement zůstal později přichycený. Našroubujte
lepicí čepičku SR na titanovou bázi SR a hlavu šroubu vyblokujte
měkkým voskem. Šroubový kanál konstrukce potřete vazelínou.
Upozornění: Na lepicích plochách nesmí být žádná vazelína.

IMPLANTÁTOVÝ SYSTÉM

Kit a

Bredent Medical® | Sky®

3,5 - 5,5 mm

Titanové báze SR
Range fourteen

79214511, 79214512, 79214513
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_ Vnější plochy lepicích čepiček SR otryskejte pískem

Šroubový kanál kvůli ochraně před cementem vyložte vatou.
Lepicí plochy upravte podle údajů výrobce. Namíchejte cement,
naneste jej na těleso a lepicí čepičky SR a těleso opatrně
posaďte na lepicí čepičky SR (tip: přebytečný cement setřete
jemným štětcem).

(šroubový kanál musí být zbavený zbytků cementu!).
Po oddělení tělesa odstraňte přebytečný cement pomocí
silikonové leštičky a poté práci příslušně dokončete.
Upozornění: Dbejte prosím návodu k použití výrobce cementu.
Doporučení cementu: Multilink® Implant, IvoclarVivadent.
POZOR!
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Kovový a keramický prach je zdraví škodlivý. Při zpracování
používejte odsávání s v praxi běžným jemným prachovým filtrem
a noste ochranné brýle a též respirátor.
VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Alergie či přecitlivělosti v souvislosti se slitinou nelze ve velmi
vzácných ojedinělých případech vyloučit.

