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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

Skrue 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
Klæbekappe SR kort (inkl. skrue 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
Klæbekappe SR lang (inkl. skrue 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
Scanelement SR:
792171 Range one-four Kit a/b/c, six-fourteen Kit a/b/c
792571 Range five Kit b

Frialit / Xive® / Ankylos® er et indregistreret varemærke fra Dentsplay Friadent
GmbH eller dets associerede virksomheder. | Osseo Speed® er et indregistreret
varemærke fra Astra Tech AB eller dets associerede virksomheder. | Tapered
Screw-Vent® er et indregistreret varemærke fra Zimmer Dental GmbH eller dets
associerede virksomheder. | Osseotite® og Osseotite® Certain® er indregistrerede varemærker fra Biomet 3i, LLC eller dets associerede virksomheder. | Nobel
Active®, Branemark® og Replace Select® er indregistrerede varemærker fra
Nobel Biocare Management AG eller dets associerede virksomheder. |
BoneLevel® og SynOcta® er indregistrerede varemærker fra Straumann AG eller
dets associerede virksomheder. | Camlog® / Conelog® er indregistrerede varemærker fra CAMLOG Biotechnologies AG eller dets associerede virksomheder. |
Sky® er et indregistreret varemærke fra Bredent Medical GmbH & Co. KG eller
dets associerede virksomheder.

SIKKERHEDSANVISNING
Metal- og keramikstøv er sundhedsfarligt. Under arbejdet:
Brug en opsugningsanordning med finstøvfilter, der normalt
bruges i en tandlægepraksis, samt beskyttelsesbriller og
mundbeskyttelse.
BIVIRKNINGER
Allergier eller sensibiliteter i sammenhæng med legeringen
kan i meget sjældne, enkelte tilfælde ikke udelukkes.
INTERAKTIONER
Forskellige legeringstyper i den samme mundhule kan føre
til galvaniske reaktioner i forbindelse med okklusal eller
approksimal kontakt.
BEMÆRK
Informationerne, der er givet mundtligt, skriftligt eller i
praktiske seminarer og som baserer på forsøg og erfaringsværdier, kan derfor kun betragtes som standardværdier.

Laboratorieimplantat:
7921331 Range thirteen Kit a, 7921431 Range fourteen Kit a

Vores produkter udvikles kontinuerligt. I denne sammenhæng forbeholder vi os ret til at foretage produktændringer

Idrejningsinstrument SR: 792999

mht. konstruktion og sammensætning.

Artikelnummeret svarer til bestillingsnummeret.
STERILISATION AF TITANBASER SR
Materialer: Titan Basis SR, klæbekappe SR,

I LÆGEPRAKSIS

skrue SR: Ti6Al4V, medical grade 5, ASTM 136

Titanbaserne SR fra range one, two, three, four, five, six,

scanelement SR: Rustfrit stål, specialbelagt

seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen og

laboratorieimplantat, idrejningsinstrument SR: Rustfrit stål

alle titanbaser SR-protesekomponenter leveres usterile i en
egnet emballage. Vi anbefaler, at titanbaser SR rengøres

Advarsel: De efterfølgende beskrivelser er ikke nok til en

og /eller desinficeres, før de steriliseres.

øjeblikkelig brug af titanbaserne SR. Tandlægeteknisk /
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tandteknisk kendskab samt indføring i håndtering af titan-

Efterfølgende desinfektionsmidler anbefales:

baserne SR er i hvert fald påkrævet.
Desinfektionsmiddel

Koncentration

Trækketid

Omgivelsestemperatur

Allergier eller overfølsomhed over for de kemiske bestand-

Glutaraldehyd

2w / v% opløsning

Min. 30 min.

Rumtemperatur

dele i de anvendte materialer. Titanbaserne SR fra den

Chlorhexidinglukonat

0,1~0,5w /
v% opløsning

Min. 10~30 min.

Rumtemperatur

varende, kompatible implantatsystem f.eks. kan Range six

Benzethoniumchlorid

0,1w / v%
opløsning

10 min.

Rumtemperatur

Titanbasis SR til flerleddede, sammenskruede broer og

kun kombineres i forbindelse med implantatsystemet

Benzalkoniumchlorid

0,1w / v%
opløsning

10 min.

Rumtemperatur

forbindelseselementer – Range one, two, three, four, five,

Replace Select®. Der må ikke bruges abutments, der ikke

six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen.

passer til forbindelsesgeometrien. Alle titanbaserne SR er kun

Der må hverken anvendes desinfektionsmidler på basis af

beregnet til at blive brugt en gang. Det er kun tilladt at bruge

klor (natriumhypochlorit osv.), på basis af hydrogenperoxid

de drejningsmomenter, der er anbefalet af producenten.

(Oxydol osv.) eller desinfektionsrens uden antikorrosive

BRUGSANVISNING

KONTRAINDIKATION

Oversættelse af den originale brugsanvisning

pågældende range kan kun kombineres med det tilsPRODUKTBESKRIVELSE

INDIKATION

egenskaber.

Til fremstilling af flerleddede, sammenskruede bro- og
forbindelseselementer på implantater. Titanbaserne SR

Ncm

skrues direkte ind i implantatet og er på frontsiden udstyret
med en universel holder til diverse videreførende protese-

20

komponenter. Bro- eller forbindelseselementerne
fremstilles og skrues på titanbaserne SR ved at bruge
protesekomponenterne eller digitalt (scanner) vha. scanelementerne SR.
ARTIKELNR. PÅ TITANBASERNE SR

Abutment
Range
two

25

Range
one

30

Range
nine

35

Range
three

Range
eleven
3,3 mm

Range
ten
Range
eleven

Titanbasen SR skal renses før sterilisationen. Rengøring i

Range
twelve

ultralydbad ved rumtemperatur i 5 minutter. Anvendes
rengøringsmidler, bør titanbasen SR skylles med sterilt

Range
Range
thirteen fourteen

vand; dette kan også gennemføres med rindende vand.
Titanbasen SR tørres fuldstændigt og undersøges for

Range
eleven

3,8 mm

4,3 mm

Range
four

Range
five
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mangler og beskaffenhed.
Range
six

Range
seven

Range
eight

Skrue SR

Sterilisation:
Titanbasen SR lægges i en lille sterilisationspose (lomme),

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Astra Tech® | OsseoSpeed®

3,5 / 4,0 mm

4,5 / 5,0 mm

Titanbaser SR
Range one

7921511
7921512
7921513

7921521
7921522
7921523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

lutningsstederne til protesekomponenterne hverken slibes

Gennemfør dampsterilisationen for titanbasen SR i en cyk-

Biomet 3i® | Osseotite Certain®

3,4 mm

4,1 mm

eller ændres, da disse er nødvendige for at sikre tilstrækkelig

lus, som også bruges til instrumenter som f.eks. steri-

Titanbaser SR
Range two

7922511
7922512
7922513

7922521
7922522
7922523

stabilitet og pasning.

lisering i 20 minutter ved 121 °C. Steriliteten af titanbasen

der er specielt udarbejdet til brug med dampsterilisatorer
Enhver form for efterbehandling af forbindelsesgeometrien

(autoklave), og lukkes iht. producentens anbefalinger. Noter

til implantatet fører til pasningsunøjagtigheder, der

patientens data på posen.

udelukker fortsat anvendelse. Desuden må enderne på tils-

SR afhænger af emballagens ubeskadigethed.

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

ANVENDELSE

Straumann® | Bone Level®

3,3 mm (NC)

4,1 / 4,8 mm (RC)

Til fremstilling af flerleddede, sammenskruede bro- og for-

Anbring titanbasen SR på implantatet så snart som muligt.

Titanbaser SR
Range three

7923511
7923512
7923513

7923521
7923522
7923523

bindelseselementer på implantater. Titanbaserne SR skrues

Fastgør først titanbasen SR på implantatet, når den har nået

direkte ind i implantatet og er på frontsiden udstyret med

rumtemperatur for at undgå, at de bløde dele beskadiges.

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Nobel Active®

3,5 mm (NP)

4,3 / 5,0 mm (RP)

Titanbaser SR
Range four

7924511
7924512
7924513

7924521
7924522
7924523

en universel holder til diverse videreførende protesekomponenter. Bro- eller forbindelseselementerne fremstilles og

ADVARSEL

skrues på titanbaserne SR ved at bruge protesekomponen-

Produktet skal kontrolleres for ubeskadigethed, før det

terne eller digitalt (scanner) vha. scanelementerne SR.

anvendes. Skulle blisteremballagen være beskadiget, må

Enhver form for efterbehandling af forbindelsesgeometrien

produktet ikke anvendes.

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

til implantatet fører til pasningsunøjagtigheder, der

Straumann® | SynOcta®

4,8 mm (RN)

udelukker fortsat anvendelse. Desuden må enderne på tils-

Titanbaser SR
Range five

7925520

lutningsstederne til protesekomponenterne hverken slibes

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Replace Select®

3,5 mm

4,3 mm

Titanbaser SR
Range six

7926511
7926512
7926513

7926521
7926522
7926523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Biomet 3i® | Osseotite®

3,4 mm

4,1 mm

Titanbaser SR
Range seven

7927513

7927523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Nobel Biocare® | Brånemark®

3,5 mm

4,1 mm

Titanbaser SR
Range eight

7928513

7928523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Zimmer® | Tapered Screw-Vent®

3,5 mm

4,5 mm

Titanbaser SR
Range nine

7929511
7929512
7929513

7929521
7929522
7929523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Kit c

Konstruktionens skruekanal bestryges med vaseline.

Dentsply-Friadent® | Frialit Xive®

3,4 mm

3,8 mm

4,5 mm

Bemærk: Der må ikke komme vaseline på klæbefladerne.

Titanbaser SR
Range ten

79210511
79210512
79210513

79210521
79210522
79210523

79210531
79210532
79210533

Skruekanalen fores med vat for at beskytte den mod

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Kit c

Camlog® | Camlog®

3,3 mm

3,8 mm

4,3 mm

Titanbaser SR
Range eleven

79211511
79211512
79211513

79211521
79211522
79211523

79211531
79211532
79211533

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

Kit b

Camlog® | Conelog®

3,3 mm

3,8 / 4,3 mm

Titanbaser SR
Range twelve

79212511
79212512
79212513

79212521
79212522
79212523

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

arbejdet fjernes fra modellen (skruekanalen skal være fri

Dentsply-Friadent® | Ankylos®

3,5 - 7 mm

for cementrester!).

Titanbaser SR
Range thirteen

79213511, 79213512, 79213513

IMPLANTATSYSTEM

Kit a

med en silikonepoleringsmaskine; til sidst gives arbejdet en

Bredent Medical® | Sky®

3,5 - 5,5 mm

endelig finish. Bemærk: Læs og overhold brugsanvisningen

Titanbaser SR
Range fourteen

79214511, 79214512, 79214513

fra cementproducenten. Anbefaling cement: Multilink®

Ikke til genbrug

eller ændres, da disse er nødvendige for at sikre tilstrækkelig

32423-FB_GA_Ceramill TI-Connect SR_32423-FB_v16_180912 2018-09-12 11:12

stabilitet og pasning.
SAMMENKLÆBNING AF KLÆBEKAPPE SR
MED KONSTRUKTIONEN

_ Udvendige flader på klæbekapperne SR sandstråles
(korn 50 μm, 2 bar).

Batchbetegnelse

		

Bestillingsnummer

		

Producent
Brugsanvisning skal overholdes

_ Indvendige flader på konstruktionen sandstråles
(korn 50 μm, 2 bar).

		

NON
STERILE

Ikke steril

_ Rengøring og tørring af klæbekapperne SR
og konstruktionen.
Produkter mærket med ® er indregistrerede varemærker,
Titanbasen SR skrues på gipsmodellen vha. idrejningsinstrumentet 792999 og bestryges herefter med vaseline
for at forhindre, at cement kommer til at sætte sig fast på
et senere tidspunkt. Klæbekappen SR skrues på titanbasen
SR, og skruehovedet forsynes med blødt voks.

cement. Klæbefladerne konditioneres iht. producentens
oplysninger. Cement blandes og kommes på fundament og
klæbekapper SR, og fundamentet anbringes forsigtigt på
klæbekapperne SR (tip: den overskydende cement stryges
væk med en fin pensel).
Når cementen er udhærdet, fjernes vatten fra skruekanalen,
og voksen løsnes forsigtigt fra skruehovedet med en sonde.
Med den tilhørende skruetrækker løsnes alle skruer, og

Når fundamentet er løsnet, fjernes den resterende cement

Implant, IvoclarVivadent.

som ejes af den pågældende producent.

