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İKİ PARÇALI İMPLANT SİSTEMİ

Prof. Dr. Nentwig ve Dr. Moser tarafından 30 yıl önce geliştirilmiş olan iki 
parçalı titanyum implant sistemi, özel ekspansiyon yivleri ve kendiliğinden 
kilitlenen konik abutment bağlantısı ile bugünkü klinik uygulamalar için 
son şeklini almıştı. Yüksek primer stabilitesi, mikro hareketlere izin 
vermeyen yapısı, bakteri sızdırmazlığı sağlayan implant - abutment 
birleşimi ve derin platform switch özellikleri sayesinde kemik ve yumuşak 
doku stabilitesinin sağlanmasında üstün bir performans ve uzun süreli 
başarının temininde istisnai bir garanti oluşturduğunu kanıtlamıştır.

myplant two implant sistemi, yıllar içinde başarısı belgelenmiş mevcut 
implant sisteminin, yine  Prof. Dr. Nentwig ve Dr. Moser tarafından 
günümüz kriterlerine uygun ve geleceği hedefleyen bir konseptle 
geliştirilmiş şeklidir.  
 
myplant GmbH olarak bizler, myplant two implant sistemi ile hem 
hastalara hem de kullanıcı hekimlerimize  mümkün olan sürdürülebilir 
yumuşak ve sert doku stabilitesi ile uzun süreli implant başarısını 
sağlamayı kendimize görev edinmiş bulunuyoruz.

Dental implant üretimi ve ARGE konusunda olduğu kadar implantların 
satış ve pazarlamasında da 30 yılı aşkın tecrübeye sahip myplant 
GmbH, mekanik olarak stabil, uzun dönem fonksiyonel olduğu kadar  
doku uyumlu ve çok yönlü gelişmiş estetik çözümleri birlikte sunan 
myplant two implant sistemi ile kullanıcı memnuniyetini temin eden 
bir işbirliği sunmaktadır.

Made in Germany. Made by 1888
since
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MYPLANT TWO SİSTEMİ

myplant two sistemi 30 yıl içinde kendini kanıtlamış yiv dizaynı, bakteri sızdırmazlığı, 
kendiliğinden kilitlenen rotasyona dirençli konik bağlantı prensiplerini temel alarak 
geliştirilmiştir.

SİSTEM

Geliştirilen implant
dizaynı sayesinde
biyomekanik açıdan
elverişli yük iletimi

Grade 4 titanyum ile
optimal biyouyumluluk 
ve mükemmel 
mekanik özellikler

Mikro yüzey
Yiv yapısına
bağlı stabil
kemik -
implant bağlantısı

Hafif agresifleştirilmiş
yiv dizanı ile

arttırılmış
primer stabilite

Tüm bileşenler
için tek konikal
bağlantı yapısı
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Kemiğin yeterli olduğu
durumlarda

2 mm’ye kadar
subcrestal

yerleştirebilme

İmplantın kolay
yerleştirilmesini sağlayan

apikal eğim

Kendiliğinden kilitlenen
ve rotasyonlara tamamen
dayanıklı iç konik bağlantı, 
göreceli olarak bakteri 
sızdırmazlığı sağlar

Derin platform switch

özelliği ile implant boynunda 

artmış kemik birikimi

Açılı abutmentlerin
serbestçe yerleştirilmesini 
sağlayan
indekssiz konikal bağlantı

Hassas sinüs taban
elevasyonu sağlayan
yuvarlatılmış apikal

sonlanma
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İMPLANTLAR

myplant two implant sistemi iki parçadan oluşmaktadır ve en ileri teknolojileri 
temel alarak geliştirilmiştir. İmplantlar, ISO 5832-2 ilkeleriyle uyumlu olarak Grade 4 
titanyumdan üretilmiştir. Bu malzeme, biyo-uyumluluğu ve mekanik stabiliteyi en üst 
düzeye taşırken, osseointegrasyonun da güvenli şekilde oluşmasına katkı sağlamaktadır. 
Grade 4 titanyum mükemmel bir esneklik ve dayanıklılık sergilemektedir. Korozyona 
karşı mükemmel dayanıklılık sağlar ve hiçbir toksik bileşen içermez. Bu üstün 
özelliklerinden dolayı Grade 4 titanyum, implantolojide ve genel medikal teknolojide 
25 yılı aşkın bir süredir başarı ile kullanılan bir malzemedir.

myplant two implantları üç farklı çapta ve beş farklı uzunlukta kullanıma sunulmaktadır. 
İmplant boyutlarının uygulamaya dayalı sınıflandırılmaları sayesinde, bu sistem diş 
hekimliğinde implantoloji alanındaki tüm endikasyonlarda, hatta kemik kaynaklı zor 
olgularda dahi kullanıma uygundur.

Harf ve renklerle kodlama yapılan bu sistem ile farklı implant çaplarının hızla ve 
güvenli bir biçimde tanımlanması sağlanmaktadır. Kemik içi implant kavitesinin 
hazırlanmasında kullanılacak ve seçili implanta karşılık gelen aletler de aynı renk kodu 
ile işaretlenmektedir. 

İmplantın isminde bir büyük harf yer alır ve renk gibi bu da implantın çapını gösterir.
Harf kodunu izleyen rakamlar ise implantın boyunu milimetre cinsinden göstermektedir.

Renk Kodları

Kırmızı İmplant çapı 3.5 mm

Turuncu İmplant çapı 4.0 mm

Sarı İmplant çapı 4.5 mm

           L 
[mm]

Ø [mm]
6.6 8.0 9.5 11.0 14.0

3.5 A 6.6 A 8 A 9.5 A 11 A 14

4.0 M 6.6 M 8 M 9.5 M 11 M 14

4.5 B 6.6 B 8 B 9.5 B 11 B 14

Ø >>

>

>

L
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MAKRO TASARIM

Yiv Tasarımı

Hafiften artan agresif yiv tasarımı ile birlikte kullanılan üç evreli hazırlama tekniği, 
kemik kalitesinin ortalama olduğu olgularda bile oldukça ileri düzeyde primer stabilite 
sağlar. Yivlerin derinliği uca doğru artış gösterir. Yiv gövdeleri ise kavislidir. Bu özellikler 
sayesinde kemik içine iletilen biyomekanik kuvvetlerin istenilen şekilde dağılımı 
sağlanır. Uca doğru artan yiv derinliği; farklı kalitelerdeki kemikte primer stabilite ve 
aynı zamanda çiğneme işlevi sırasındaki yük dağılımının kemik üzerinde uyarıcı etki 
göstermesini sağlar. Dikey ve yatay kuvvetler öncelikli olarak elastik yapıdaki spongiyöz 
kemiğe doğru yönlendirilir ve böylelikle kortikal kemikteki yük birikiminin önüne 
geçilmiş olur. Böylece, marjinal kemik seviyesinin uzun süreli korunması ve dolayısıyla 
da estetik kazanımların elde edilmesi mümkün olmaktadır. 
İmplantın boyun bölgesinin yivli olduğu implant tiplerinde gözlenen boyun bölgesi 
kuvvet yoğunlaşması ve bağlı olarak marjinal kemik kayıplarından bu sayede kaçınılmış 
olmaktadır. Kemik hazırlığının yapılış tekniği ve özel makro tasarım, implantın doğal 
kemik yapısı ile mükemmel uyumda olmasını ve kemik kalitesinin bozulmuş olduğu 
durumlarda bile yüksek primer 
stabilite ile kemik-implant temasının 
en üst düzeyde olmasını sağlar.

İmplant yüzeyi

İmplantın kemiğe temas edecek yüzeyi, korendon  (aliminyum oksit minerali) ile kumlanmış 
ve böylelikle titanyum yüzey üzerinde makro düzeyde pürüzlülük elde edilmiştir. Bu 
işlem sonrasında asitle aşındırma yapılarak implant yüzeyinde ayrıca mikro pürüzlenme 
oluşturulmuştur. Böylelikle yüzey alanında en üst düzeyde elde edilen artış, kemik dokunun 
implantın üzerine doğru büyümesini kolaylaştırarak implant-kemik bağlantısının stabil 
olmasını sağlar ve doğal iyileşme sürecini destekler. Diğer sistemlerin çoğunun tersine, bu 
yüzey yapısı aynı zamanda implant omzuna da uygulanmıştır. Böylelikle, kret seviyesi altına 
implant yerleştirilmesi mümkün hale gelerek güçlü bir osseointegrasyon sağlanır ve sonuçta 
implant çevresindeki dokuların çok iyi bir şekilde destek oluşturması mümkün olur.
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Not:
Subcrestal  yerleştirme olasılığı, 
implantın uzunluğunu seçerken
göz önünde bulundurulmalıdır. 

SUBCRESTAL YERLEŞTİRME 

Çoğu implant sisteminin tersine, myplant two özel olarak kret seviyesi altına 
yerleştirme için geliştirilmiştir. Kemik miktarı yeterli ve çevre dokular uygun 
olduğunda kemik seviyesinin 2 mm altına kadar yerleştirilebilir. Böylelikle krestal 
kemiğinin abutment çapında ve implant omzunu kaplayacak şekilde büyümesi 
sağlanmış olur. Bunun sonucunda implant stabilitesi ve implant çevresindeki 
yumuşak doku desteği artar. Doku altındaki iyileşme sürecinde implantın tamamen 
kemikle kaplanmaması için çeşitli türlerde kapatma vidaları kullanıma sunulmaktadır. 
Her implant paketinde, implant boyun bitiminden 1 mm daha uzun olan steril bir 
kapatma vidası yer almaktadır.

 

Kemik seviyesi implant yerleştirmek isteniyorsa ya da endike ise, farklı bir kapatma 
vidası kullanılmalıdır, bu vida ayrı bir paket olarak kullanıma sunulmaktadır.

Stabil yumuşak doku desteği 

Derin platform switch ve bunun sonucunda implant omzunun geniş olması, konik 
olmayan bağlantılara göre dişler arasında abutment seviyesindeki mesafenin daha 
geniş olmasına izin verir. Bu durum, implant omzunda biriken kemik doku ile birlikte 
çevreleyen yumuşak dokunun sağlam ve sağlıklı olmasında ve sonuç olarak da 
iyi estetik özellikler elde etmede belirleyici rol oynar. Dişler arasındaki mesafenin 
genişlemesiyle, implantların birbirine daha yakın yerleştirilebilmesi ve estetik açıdan 
yüz güldüren sonuçlar elde edilebilmesi  mümkün olmaktadır.

© Prof. Dr. med. dent. Georg-Hubertus Nentwig
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Not:
Abutment vidası, abutmentden
ayrılabilir özellikte değildir.

PROTEZ KAVRAMI

Protezde başarılı olmanın anahtarı, sağlam ve sıkı biçimde konik geçmeli bir bağlantıdır. 
Protez bileşenlerinin 360° dönebilme seçeneği sayesinde özellikle açılı abutmentlerde 
ödün vermeksizin istenilen en uygun pozisyonu vermek mümkün olmaktadır.

İmplant – abutment arayüzünün en önemli avantajlarından biri, tüm implantların aynı 
geometrik yapıda olmasından dolayı tüm protetik parçaların bütün implantlara uyumlu 
olmasıdır. İmplant seçiminde protetik parçalara bağlı kalmaksızın, mevcut kemik yapıya göre 
planlamanın yapılmasına olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda stok alanının ve maliyetlerin 
mümkün olduğunca düşük tutulmasında da önem taşır. Tek bir krondan köprü protezlere, 
parsiyel protezlerden implant destekli total protezlere kadar çok geniş yelpazedeki 
tüm endikasyonlarda, çeşitli tipteki abutment seçimlerine olanak tanıması ile kolaylıkla 
restorasyonların tamamlanmasını sağlar.

Farklı abutment serileri; sürtünme esaslı, vidalı, rezin  ya da simanla sabitlenen işlemlerin 
yapılmasını mümkün kılar. 
Siman kullanmadan protezi yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için hem düz hem 
de açılı abutmentlarda oklüzal vida kanalları yerleştirilmiştir. Böylelikle kron sınırlarının daha 
derin bitirilebilmesi sayesinde daha estetik sonuçların alınabilmesinin yanı sıra peri simantitis 
riskinden de kaçınılması mümkün olmaktadır.

Standard abutmentlerle birlikte sunulan ve alternatif olarak kullanılabilecek başka bir 
seçenek de, abutmenta tam oturan ve sürtünme ile tutunan konik başlıklar sayesinde üst 
yapıların retansiyonun sağlanmasıdır. Bu konik yapılar protezle güçlüklerle karşılaşmadan 
bütünleştirilebilen, akrilikle polimerizasyon sağlayabilen, yada diğer malzemelerle 
mükemmel bağlantı kurabilen yapısı ile klinik pratiğinde esneklik sağlamaktadır.

Shoulder abutmentler, protez restorasyonunda simantasyon  ya da vidalama seçeneklerini 
mümkün kılar. Bu da, ihtiyaca ve endikasyona göre klinisyene hangi bağlantı biçimini 
kullanacağını seçme özgürlüğü tanır. 

Titanium base abutmentler üzerinde kişisel tam seramik abutment yapımı sırasında, 
üretilen seramik parça ağız dışı ortamda abutmenta sabitlenerek final restorasyon 
fiksasyonu ağız içinde gerçekleştirilir.

Standard
Abutment

Shoulder
Abutment 

Titanium Base
Abutment

Multi Unit
Abutment 

Ball Anchor LOCATOR®
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Not:
Abutment vidası tam olarak gevşetil-
mediğinde, abutment çıkartıcı çalış-
mayabilir. Abutmentin kolayca dışarı 
alınamadığı durumlarda; abutment 
çıkartıcı ayrılmalı ve tornavida ile 
sıkıştırma vidası tamamen gevşeti-
lerek abutment implanttan çıkartıl-
malıdır.





ABUTMENTİN ÇIKARTILMASI

Kendiliğinden kilitlenen konik bağlantı aracılığı ile, rotasyona dirençli stabil implant-
abutment bağlantısı sağlanarak adeta bakteri geçirmez bir yalıtım oluşturulur. Abutment 
çıkartıcı yardımıyla bu sıkı bağlantıyı yeniden bağlandığı yerden ayırmak mümkündür.

Öncelikle, abutment vidası screwdriver ile tamamen gevşetilir. Abutment çıkartıcı 
daha sonra oklüzal vida yuvasına vidalanır. Direnç hissedildiğinde, abutment çıkartıcı 
abutmentin başı ile temas etmiş demektir. Bu andan sonra dikkatlice döndürülmesi 
durumunda; abutment çıkartıcı, abutmenti implantın dışına çıkartarak yerinden kolayca 
çıkartılmasını mümkün kılar.

Önemli:  Açılı abutmentlerde karışıklık olmaması için; abutment çıkartıcının, oklüzal 
vida yuvasının kanalına vidalanmış olması gerekmektedir.

YÜKSEK DİRENÇLİ ABUTMENT-İMPLANT BAĞLANTISI
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myplant two sisteminin özel tasarımı, yorgunluğa direnme gücü ile birlikte üstün bir 
mekanik yük kapasitesi sağlamaktadır. Konik iç tasarım ileri derecede direnç sağlar 
ve abutment ile implant arasında adeta bakteri geçirmez bir koruma oluşturur.

Standardize edilmiş konik bağlantı

İndekssiz konik bağlantı abutmentin kolay konumlandırılabilmesi kadar açılı 
abutmentlerin paralelliklerinin kolaylıkla ayarlanmasına olanak sağlar. 
Farklı implant çapları bulunmasına rağmen, tüm implantlardaki implant – abutment 
bağlantı ara yüzünün aynı olması sonucunda implant seçimi tamamen var olan kemik 
doku desteğine göre yapılabilmektedir. Abutment seçiminde ise odak noktası, 
tamamen protez gereklilikleri olarak belirlenebilir. Ayrıca, bu durum, protetik parça 
çeşitliliğinde  azalma sağlayarak depolama alanı gereksinimlerini  de azaltır.

Abutment üzerindeki stres yükünde belirgin azalma
Farklı implantlarla birlikte kombinasyonunda

Yük belirlemesi: ISO14801 / 250 N
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Implant Ø 3.5 mm

RAKİP

Implant Ø 3.5 mmImplant Ø 4.0 mm

Yüksek Stres

Düşük Stres

!

YÜKSEK DİRENÇLİ ABUTMENT-İMPLANT BAĞLANTISI
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Anatomik ve uzamsal durumlar dikkate alındığında, uygun implant pozisyonu ve sayısı ile 
birlikte bunlara karşılık gelen implant çap ve uzunlukları her hasta için ayrı ayrı seçilmelidir.
İmplant yatağının hazırlanması aşamasında primer stabiliteyi arttırmak için sistemli bir 
cerrahi teknik geliştirilmiştir. İmplant yatağı, üzerinde çalışılan kemik kalitesiyle uyumlu 
olarak üç basamakta hazırlanabilir. Böylelikle primer stabilite, istenen en uygun derecede 
elde edilmiş olur ve immediyat restorasyon olasılıklarında artış sağlanır.

ALETLERİN HAZIRLANMASI

Kural olarak, aletler steril olmayan bir şekilde temin edilmektedir. Steril olarak 
sağlanmışlarsa, özel olarak işaretlenirler. Bu, aletleri ilk kullanımdan önce ve her 
kullanımdan sonra yeniden işlemenin gerekli olduğu anlamına gelir.
Kullanmadan önce, aletlerin kullanıma uygunluğu kontrol edilmelidir.
Lütfen ayrıca, medikal alandaki MEISINGER ürünlerine dair Genel Kullanım ve Güvenlik 
Talimatlarına Hager & Meisinger GmbH Tıbbi Cihazlarına Dair Yeniden İşlemleme 
(temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon) Bilgi Notlarını izleyiniz. Kullanılan implant 
çeşidi için özel olarak belirlenen aletlerin kullanmaya özen gösterilmelidir.

CERRAHİ ALETLER
Meisinger myplant two implant sisteminin cihazları mükemmel uyumludur ve böylece 
implant yatağının hassas ve atravmatik hazırlanmasına izin verir.

ALETLER

Not:
Aletler steril edilmeden temin
edilmektedir. Kullanmadan önce
aletlerin kullanıma uygunluğu kont-
rol edilmelidir. Lütfen, ayrıca, “Tıbbi 
alandaki MEISINGER ürünlerine dair 
Genel Talimatlar ve Güvenlilik Not-
ları”nı ve “Hager & Meisinger GmbH 
Tıbbi Cihazlarına Dair Yeniden İşlem-
leme (temizlik, dezenfeksiyon ve steri-
lizasyon) Bilgi Notları”nı izleyiniz. Kul-
lanılan implant çeşidi için özel olarak 
belirlenen aletlerin kullanılmasına özen 
gösterilmelidir.
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CERRAHİ İŞLEMLERE KISA BAKIŞ

Ø 3.5 mm Ø 4.0 mm Ø 4.5 mm uygun dönme hızı Tork

Alveol sırtı
düzleştirme

Round Drill
0RB01

2.000 min-1 -

Başlangıç
Frezleme

Initial Bur
0IB01       0IB02  

1.000 min-1 -

Kılavuz
Frezleme  

Ø 2.0 mm 
Twist Drill

0SB01       0SB02 

800 min-1 -

1. İmplant yatağı
genişletme 

A, M & B
implantları için

Ø 2.4 mm
Tri-Spade Drill A

ATS01     ATS02     ATS03

800 min-1 -

2. İmplant yatağı
genişletme  

M & B 
implantları için

Ø 2.9 mm
Tri-Spade Drill M

MTS01     MTS02     MTS03

800 min-1 -

3. İmplant yatağı
genişletme

B
implantları için

Ø 3.3 mm
Tri-Spade Drill B

BTS01     BTS02     BTS03

800 min-1 -

İmplant yatağını
konik genişletme

Conical Reamer A
AKA01 / AKA02 / AKA03 / AKA04

Conical Reamer M
MKA01 / MKA02 / MKA03 / MKA04

Conical Reamer B
BKA01 / BKA02 / BKA03 / BKA04

50 min-1 max. 50 Ncm

İsteğe Bağlı: kemik
kalitesinin iyi

olmadığı ve/veya
kalın kortikal 

plaka olgularında 
implant

yatağının konik
uzatılması

Cortical Countersink A
AKS01

Cortical Countersink B
MKS01

Cortical Countersink C
BKS01

50 min-1 max. 50 Ncm

İmplant 
yerleştirme
 öncesi tap

Tap A
AGS01

Tap M
MGS04

Tap B
BGS02

15 min-1 max. 50 Ncm

İmplant
Yerleştirme

Implant A
A3566 / A3580 / A3595 / A3511 / A3514     

Implant M
M4066 / M4080 / M4095 / M4011 / M4014

Implant B
B4566 / B4580 / B4595 / B4511 / B4514     

15 min-1 max. 50 Ncm
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CERRAHİ ALETLER

Tri-Spade Drill A Tri-Spade Drill M Tri-Spade Drill B
0.4 mm 0.5 mm 0.6 mm

İmplant yatağı hazırlanırken etkili frezleme derinliğinin apikalde 0.4 - 0.6 mm arasında 
olacağı hatırlanmalıdır. İmplant frezinin çapına bağlı olarak da istenilen implant 
uzunluğundan daha derin gerçekleşir. Bu fazladan elde edilen derinlik, planlama 
evresinde göz önünde bulundurulmalıdır.

ARTMIŞ APİKAL UZUNLUK

Artmış apikal uzunluk Örneği:

derinliği artmış apikal uzunluk

6.6 mm = istenen frezleme

>

>

LAZER İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI

Twist drills

17 mm 17 mm 

14 mm 14 mm 
11 mm 11 mm 
9.5 mm 9.5 mm 
8.0 mm 8.0 mm 
6.6 mm 6.6 mm 
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Tri-Spade Drills

17 mm 

14 mm 

11 mm 11 mm 
9.5 mm 9.5 mm 
8.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 
6.6 mm 6.6 mm 6.6 mm 

Conical Reamer

9.5 mm 
10.5 mm 

8.0 mm 
9.0 mm 

11.0 mm 

14.0 mm 
15.0 mm 

12.0 mm 

6.6 mm 

11 mm 

14 mm 

9.5 mm 
8.0 mm 
6.6 mm 

Tap 

Cortical Countersink

maximale Tiefe 

Paralel Pin

17 mm 

14 mm 

8.0 mm 
6.6 mm 

11 mm 
9.5 mm 

17 mm 

14 mm 
11 mm 
9.5 mm 
8.0 mm 
6.6 mm 
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CERRAHİ KİTLER
Cerrahi kullanıma sunulan tüm aletler, myplant two cerrahi kiti içinde kullanıma sunulmaktadır. 
Aletler bu kit içinde özellikle yapılandırılmış olarak muhafaza edilebilmekte ve bu da aletlerin 
saklanmasında kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Aletlere verilen renk kodu ile implant cerrahisi 
sırasında oryantasyon daha kolay hale gelmektedir.

0RB01

MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

BKS01

MKS01

AKS01

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01

ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS01

6,6mm

0mm

9,5mm

14mm

8mm

11mm

17mm

1. 

10. 11. 12. 

13. 

14. 

15. 

2. 3. 
9. 

9. 

9. 

4. 5. 6. 7. 8. 

10. Ters Yönlü İmplant Anahtarı
 Sipariş No. ZRDI1

11. El çarkı
Sipariş No. ZHR01

12. Yüksek Tork Adaptörü
 Sipariş No. ZHT0S

13. Yüksek Tork Adaptörü
Sipariş No. ZHT0M

14. Frez Uzatma
Sipariş No. ZBV01

16. Screw Driver Doğru 
Açı kısa

Sipariş No. ZSD0S 

18. Screw Driver  
tek-parça 

Sipariş No. ZSD1S 
15. Yüksek Torklu

Frez Uzatma
 Sipariş No. ZBV02 

17. Screw Driver Doğru 
Açı uzun

Sipariş No. ZSD0L

19.  Seating Instrument 
Doğru Açı kısa 

Sipariş No. ZEI01

}}

Tri-Spade Frez
AØ 3.5: Sipariş No. ATS02/ ATS03
MØ 4.0: Sipariş No. MTS02/ MTS03
BØ 4.5: Sipariş No. BTS02/ BTS03

1. Torklu Raşet
Sipariş No. ZDMA1

2. Raşet          
           Sipariş No. ZRA01

3. Tek uçlu Anahtar
Sipariş No. ZGS01

7. Twist Drill 
Sipariş No. OSB01

8. Twist Drill kısa  
Sipariş No. OSB02

9. Paralel Pin
 Sipariş No. ORL01 (3x)

5. Başlangıç frezi
Sipariş No. OIB01

6. Başlangıç frezi uzun 
Sipariş No. OIB02

4. Round frez 
Sipariş No. ORB01

ZHT0S
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0RB01

MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

BKS01

MKS01

AKS01

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01

ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS01

6,6mm

0mm

9,5mm

14mm

8mm

11mm

17mm

 20. 

 21. 16. 

 22. 17. 

 23. 

18.  24. 

19.  25. 

 26. 

 27. 

 27. 

20. Seating Instrument 
Doğru Açı uzun

 Sipariş No. ZEI02
21. Seating Instrument 

kısa
Sipariş No. ZEI0M 

22. Seating Instrument 
uzun 

Sipariş No. ZEI0L 
23. Kapatma Vidası 

Çıkartıcı kısa 
Sipariş No. ZAD01 

24. Kapatma Vidası 
Çıkartıcı 

Sipariş No. ZAD02 

26.  Abutment Çıkartıcı 
Doğru Açı uzun

Sipariş No. ZAI52
25.  Abutment Çıkartıcı 

Doğru Açı kısa
Sipariş No. ZAI51

27. Parallel Post
Sipariş No. ZPS01 (x2)

 Ø 3.5 mm 
implantlar için 

 Ø 4.0 mm 
implantlar için 

 Ø 4.5 mm 
implantlar için 

Tap
Sipariş No.
AGS01 / MGS04 / BGS02

Cortical Countersink
Sipariş No. 

AKS01 / MKS01 / BKS01

Conical Reamer
AØ 3.5: Sipariş No. AKA01/ AKA02/ AKA03/ AKA04
MØ 4.0: Sipariş No. MKA01/ MKA02/ MKA03/ MKA04
BØ 4.5: Sipariş No. BKA01/ BKA02/ BKA03/ BKA04

}
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ENDİKASYON VE KONTRAENDİKASYONLAR

Tatmin edici ve uzun süreli cerrahi ve protetik başarı için diş hekimi, hasta ve laboratuvar 
arasında çalışan ve yapılandırılmış bir planlama yöntemi gereklidir
Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, hastayla kapsamlı bir konsültasyon 
tedavi planlamasının temelini oluşturur. Buna kapsamlı bir hasta öyküsü alınması, 
kontraendikasyonların dışlanması ve başlangıç durumunun bir analizi dahildir.
Amaç, verimli ve yeterince öngörülebilir bir tedavi sonucunu uygulayabilmektir.

İmplantlar, ağız içerisinde, alt ve üst çenede tamamen veya kısmen dişsiz hastaların 
fonksiyonel ve estetik rehabilitasyonu endikasyonlarında kullanılabilir. Uygun oklüzal 
yükleme gereklilikleri yerine getirilirse, yeterli primer stabilite olması durumunda 
implantlar immediyat restorasyon için kullanılabilir. İmplantasyonun başarısı büyük 
ölçüde protezlere bağlıdır.

Diş hekimi ve diş teknisyeni arasındaki yoğun iletişim, dikkatli preprostetik planlama 
ve hastanın katılımı, implantlarla yapılan restorasyonların başarısı için önemli şartlardır. 
Protez restorasyonu tek kron, köprü, kısmi veya tam protez olarak yapılabilir. Bunlar, 
myplant two implantları ile restorasyonları birleştiren uygun abutment elemanlarına 
(simante, vidalı veya çıkarılabilir) entegre edilebilir.

Not:
myplant two implant sisteminde 
dikkat edilmesi gereken tüm 
endikasyonlar ve kontraendikasyonlar 
Hager & Meisinger GmbH’ın 
Uygulama ve Güvenlik Talimatlatında 
bulunabilir.
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İMPLANTLAR PROTEZ
myplant 

two
Uzunluk 

Anterior | Kanin | 
Premolar | Molar

Tek 
Diş

Köprü
Teleskopik Kronlar | Ball 
Anchors | LOCATORS®

Ø 3.5
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

Ø 4.0
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

Ø 4.5
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

BİR BAKIŞTA ENDİKASYONLAR

*
 6.6 mm uzunluğunda implantlara ait özel endikasyonlar :                     

6.6 mm uzunluğundaki implantların kullanılması, osseointegrasyon yüzeyinin az olması nedeniyle yeterli klinik çalışmalar yayınlanıncaya kadar sadece 
aşağıdaki endikasyonlar için önerilmektedir:
• Dişsiz çenelerde: implant destekli hareketli protezlere ya da köprülere destek implant olarak.
• Parsiyal dişsiz olan çenelerde: uzun implantların da kullanıldığı planlamalarda destekleyici implant olarak. Önemli: Restorasyonun yük dağılımına 
dikkat edilmelidir.
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6.6 MM UZUNLUĞUNDAKİ İMPLANTLAR İÇİN ÖZEL ENDİKASYONLAR

           6.6 MM UZUNLUĞUNDAKİ İMPLANTLAR İÇİN ÖZEL KONTRAENDİKASYONLAR

A3566 M4066 B4566

6.6 mm uzunluğundaki implantlar, osseointegrasyon yüzeyinin azalmış olması nedeniyle yeterli 
klinik çalışmalar yayınlanıncaya kadar sadece aşağıdaki endikasyonlar için önerilmektedir:
. Dişsiz çenelerde: implant destekli hareketli protezlere ya da köprülere destek implant olarak.
. Parsiyal dişsiz olan çenelerde: uzun implantların da kullanıldığı planlamalarda destekleyici implant 
olarak. 

Önemli: Restorasyonun yük dağılımına dikkat edilmelidir.

Özellikle molar bölgede, 6.6 mm uzunluğunda implantlarla yapılan tek diş restorasyonları 
ve serbest uçlu köprülerde çiğneme kuvvetlerinin artması ile implant kayıp riskinin 
artması beklenmelidir. Bu şartlar altında, 6,6 mm uzunluğunda, özellikle 3,5 mm çapında 
implantlar yerleştirilmemelidir.

PROTETİK RESTORASYONLAR İÇİN SEÇENEKLER

Abutment çeşidi Tek Diş Köprü Parsiyel Protez Total Protez

Standard Abutment    
Shoulder Abutment   - -
Titanium Base   - -
Multi Unit Abutment -   
LOCATOR® - -  
Ball Anchor - -  
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İMPLANT POZİSYONUNUN İŞARETLENMESİ

İMPLANT YATAĞININ HAZIRLANMASI

CERRAHİ PROSEDÜR

Döner aletler kullanılırken, ilgili implant çapına özgü aletlerin seçiminin yanısıra derinlik 
işaretleri de göz önüne aınmalıdır. İmplantın çapına uygun aletler ilgili renk kodlamaları ile 
de tanınabilir.

Konumlandırma, bir diş eti işaretleme frezinin yardımına gerek kalmadan önce maksimum 
1000rpm ile bir başlangıç frezi ve uygun bir şablon kullanılarak belirlenebilir. Şablon 
tercihen, protez düzeneğinin üzerine çizilmiş saydam bir termoform tabaka olabilir.

İnsizyon, mevcut duruma ve planlanan iyileşme yöntemine (subgingival veya transgingival) 
bağlıdır ve bu nedenle merkezde veya hafifçe dengelenerek gerçekleştirilir. Eğer 
ogmentasyon gerekmiyorsa, o zaman prensip olarak sadece alveolar sırtın krestal bölgesi 
ortaya çıkarılmalıdır.
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ALVEOLAR SIRTIN DÜZELTİLMESİ

PİLOT FREZLEME

Lokal düzensizlikler cerrahi kitte bulunan round bur kullanılarak dikkatlice düzeltilebilir. 
Max. Speed: 2.000 min-1

İmplantin nihai alanı ve derinliği Ø 2.0mm twist drill ile gerçekleştirilir.
Yerleştirme direnci kemik kalitesini belirlemekte kullanılabilir:
 • düşük direnç 
 • normal direnç
 • yüksek direnç
İmplant yapılacak bölgenin hazırlanması buna uygun olarak yapılmalıdır. İmplant yatağının 
özenli bir şekilde hazırlanması için frezleme aralıklı olarak 800 rpm hızında ve ölçülü bir 
kuvvetle yapılmalıdır. Kemiğin aşırı ısınmasını ve kemik talaşlarının frezin kesme kenarlarına 
yapışmasını önlemek için aletin ve kemiğin yeterince soğutulması sağlanmalıdır.

Not:
İmplantın uzunluğu seçilirken, 
alveolar sırtın dikey boyuttaki
azalması dikkate alınmalıdır!
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Paralel pin bir kombinasyon aletidir. Paralel pinin ince ucu pilot frezleme sonrasında 
implant eksenini doğru oryantasyonunu kontrol etmek ve diğer implantlar ile görsel 
olarak hizalama sağlamakta kullanılır.

İmplant yatağının hazırlanması Tri-Spade driller ile yapılır. Tri-Spade drill „A“ tüm implant 
çaplarının yerleştirilmesi için ilk olarak kullanılır. Bu Tri-Spade „A“ drill implant yatağını Ø 
2.4 mm’ ye genişletir. Ø 3.5 mm çaplı A implant kullanıldığı zaman parallel duvarlı hazırlık 
bu aşamada sonlanır.

PARALEL PİN

İMPLANT YATAĞININ HAZIRLANMASI – TRI-SPADE DRILLS

ATS02 A3595 M4095 B4595
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Preperasyon M veya B implantları için devam etmektedir. The Tri-Spade drill M implant 
bölgesini hazırlamak için kullanılır. The Tri-Spade „M“ drill implant yatağını Ø 2.9 mm’ ye 
kadar genişletir. Ø 4.0 mm çaplı M implant kullanıldığı zaman paralel duvarlı hazırlık bu 
aşamada sonlanır.

B implantları için implant yatağının genişletilmesi devam etmektedir. Tri-Spade drill 
B, Tri-Spade drill M’ den sonra kullanılmaktadır. Bu implant yatağını Ø 3.3 mm’ ye 
genişletmektedir. Tri-spade drill B kullanıldığı zaman parallel duvarlı hazırlık bu aşamada 
sonlanır.

Yumuşak bir preperasyon için, frezleme ölçülü bir kuvvetle ve aralıklı olarak yaklaşık 800 min-1 
devir ile yapılmalıdır. Aletlerin uygun bir şekilde soğutulması ve frez uçlarının kesici kenarlarına 
kemik talaşlarının yapışmaması sağlanmalıdır.

M4095 B4595MTS02 

BTS02 B4595
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Paralel pinin geniş ucu, implant yatağının hazırlanmasından sonra frez derinliğinin 
doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.

Çok yumuşak süngerimsi bir kemik yapısıyla (pilot frez ile korteksin perforasyonu 
sonrasında neredeyse hiç kavrama direnci yoksa), cortical pincer sadece kortikal kemiği 
implant çapına benzer bir şekilde genişletmeye yarar. Implant daha sonra nihai pozisyonuna 
bu açıklığa doğrudan yerleştirilirek ulaşır.

Önemli: Diğer tüm kemik yapılarında, cortical pincer kullanılmaz.
  
Hazırlık maksimum 50 rpm hızında ve çok az bir kuvvetle gerçekleştirilir. 
50 Ncm’ lik bir tork değeri aşılmamalıdır.

Hazırlık şimdi tamamlandı.

Diğer tüm kemik kalitelerinde, aşağıda açıklanan konikal hazırlık Tri Spade ile frezlemeden 
sonra gerçekleştirilir.

HAZIRLANAN İMPLANT DERİNLİĞİNİN KONTROLÜ

CORTICAL PINCER KULLANIMI 

Not:
Primer stabiliteye yalnızca kortikal 
kemikte ulaşıldığından, implant kural 
olarak subcrestal olarak yerleştirilme-
melidir!
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İmplant yatağının konik hazırlanmasında, implant çapına ve derinliğine eşdeğer bir conical 
reamer kullanılır

İstenilen implant çapı için dört adet farklı conical reamer mevcuttur.

Konik hazırlık bir raşet ile manuel olarak ya da bir başlık ile mekanik olarak  gerçekleştirilebilir.

Seçenek 1: Saat Yönünde / kesme
Eğer kemik iyi yapılandırılmışsa, alet hazırlanan kaviteye saat yönünde yerleştirilir. 
Preperasyon mekanik olarak aralıklı ve soğutma ile maksimum 50 rpm hızında gerçekleştirilir.
Tork değeri 50 Ncm’ yi aşmamalıdır. 
Diğer bir alternatif manuel olarak raşet kullanmaktır. Raşet ile hazırlık için, lütfen ekteki 
açıklamalara başvurun.

   
Clockwise / cutting

Saat yönünde / kesme

Yivsiz uç implant yatağının derinleşmesini önler. Aletin çıkarılmasını rahatlatmak için, 
conical reamer bir tur sola döndürülmelidir.

İMPLANT YATAĞININ KONİKAL HAZIRLANMASI

MKA01

6.6 - 8.0 mmm

MKA03

11.0 mm

MKA02

9.5 mm

MKA04

14.0 mm

Not:
Conical reamer’ ın renk kodlaması 
daha kolay subcrestal
konumlandırmada kullanılır. 
Renkli halkanın alt kenarı bir 
milimetre subcrestal yerleştirmede, 
üst kenarı iki milimetre subcrestal 
yerleştirmede bir kılavuz olarak
yardımcıdır.

Not::
Conical reamer’lar ayrıca “ölçüm 
implantları” olarak da işlev görür 
çünkü implantın son konumuna 
karşılık gelir. Eğer renkli işaretleme 
halkası kemik seviyesinde ise 
implant omzu 1mm daha derindedir. 
İyi yapılandırılmış kemikte yivler 
kemik parçaları ile dolar. Kesme 
performansının düşürmemek için 
bunlar manuel olarak çıkarılmalıdır. 
Bu kemik parçaları istenirse 
ogmentasyon materyali olarak 
kullanılabilir.
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Seçenek 2: Saat yönünü tersi / yoğunlaştırma

Conical reamer, D3-D4 kemik kalitesinde yeterli primer stabiliteye ulaşmak için, kemiği 
yoğunlaştırma amacıyla da kullanılır. Conical reamer’ı otomatik veya manuel olarak saat 
yönünün tersine benzer bir ayarda kullanabilirsiniz. Bu, implantın primer stabilitesini 
arttırmak üzere kemiğin hafifçe sıkışması ile sonuçlanır.

Saat yönünü tersi / yoğunlaştırma
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Not:
Hazırlanan yivlere zarar vermemek 
için, saat yönünün tersine çevirerek 
yavaşça çıkarmak gerekir.

Yiv açıcı yardımı ile kesin implant yatağı elde edilir. Her implant çapı için bir yiv açıcı 
mevcuttur. İmplant yivlerinin ön hazırlığı için kullanılır ve yerleştirmeyi kolaylaştırır. 

Kemiğin direnci hissedilene kadar yiv açıcı ile girilmelidir. Bu direnç hissi, Tap’ in raşetle 
veya el çarkı ile kullanılması durumunda en iyi şekilde algılanır. myplant two implantları, 
yeni tasarlanan hafif agresifleştirilmiş implant uç dizaynı ile birlikte kemiği kendiliğinden 
keserken, kemik kalitesinin yeterli olmadığı durumlarda yiv açıcıdan vazgeçilebilir (D3-
D4).

Yiv açıcı kaviteye saat yönünde yerleştirilmelidir. Preperasyon çok az bir kuvvetle ve 
maksimum 15 rpm hızla gerçekleştirilir. Tork değeri 50 Ncm’yi aşmamalıdır.

Tüm preperasyon boyunca aletin derinlik işaretlemesine çok dikkat edilmelidir. Kemikte 
herhangi bir direnç hissedilmediği an, yivlerin kesilmesi ivedilikle sonlandırılmalıdır. 
Eğer yiv açıcı çok derine vidalanırsa, bu implantın primer stabilitesi üzerinde olumsuz 
bir etkiye sebep olabilir. Preperasyon tamamlandıktan sonra yiv açıcıyı çıkarmak için, 
tamamı saat yönünün tersi hareketle geri alınmalıdır.

YİV AÇICI İLE İMPLANT YATAĞININ HAZIRLANMASI

Tri-Spade Drill Cortical Countersink TapConical Reamer

Eğer alveolar sırtlar orovestibüler yönde eğik ise, implant, kemik profilinin en alt 
seviyesine hizalanmalıdır.
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İMPLANTIN KUTUDAN ÇIKARTILMASI

İMPLANTIN YERLEŞTİRİLMESİ

Tüm myplant two implantları steril ve sadece tek kullanımlık tasarlanarak tedarik 
edilmektedir. Eğer ambalajı hasarlı ise implantı kullanmayın. Çıkarmadan önce veya 
çıkarırken, ürünün operasyonel uygunluğu ve güvenliği gözden geçirilmelidir. Ambalajı 
açmak için, dıştaki blister içindeki katlanmış kutudan çıkarılır.

Dış paketin ve dış blisterin tamamen çıkarılmasından sonra, içerdeki blisteri implant 
tutucu mandalı çıkarabilecek duruma gelinceye kadar açın. Kapama vidası kapalı haldedir.

Tutma mandalını güvenli bir şekilde parmağınız ve başparmağınız ile ön kavrama yuvalarına 
sabitleyin ve yerleştirme aletini taşıma parçasının üzerine oturtarak aralarında bir kilitlenme 
oluşturacak şekilde yerleştirin.

Not:
Yerleştirme aletindeki o-ring birkaç 
sterilizasyon döngüsünden sonra de-
linebilir ve implantı güvenli bir şekil-
de tutmak için değiştirilmelidir.
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İMPLANTIN YERLEŞTİRİLMESİ

myplant two implantlarının yerleştirilmesi mekanik veya manuel olarak yapılabilir. Subcrestal 
yerleştirme olgularında, yerleştirme aleti üzerindeki yardımcı çizgiler milimetre aralıklarla 
izlenmelidir.

Mekanik olarak:
 
İmplant, hazırlanan implant yatağına, cihazın uygun yerleştirme aletinin yardımı ile saat 
yönünde, maksimum 15 rpm hızında yerleştirilir ve final konumuna getirilir. Son konumdaki 
tork değeri, cerrahi sürücü biriminden alınmalı ve belgelenmelidir. Eğer tork değeri 
elektronik olarak kaydedilemezse, son konumdaki tork değeri raşet ve tork kontrol cihazı 
(tork endikatörü) yardımıyla belirlenmeli ve belgelenmelidir.

Manuel olarak:

Taşıma parçası ve el çarkı yardımıyla implantın yaklaşık üçte ikisi hazırlanan implant yatağına 
manuel olarak yerleştirilir. Son konumlandırma raşet kullanılarak yapılır. Son konumdaki 
tork değeri, tork kontrol cihazı (tork endikatörü) ile belirlenir ve belgelenir. Tork kontrol 
cihazının kullanımı 65. sayfada ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Şimdi arkada bulunan tutma saplarından implant tutma mandalını hafifçe sıkın ve implant 
çıkarın.

1 mm 
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İMPLANTIN YERLEŞTİRİLMESİ

Aşağıdaki sınıflandırma önerilmektedir:
 •  <15 Ncm: Düşük primer stabilite: yüklemeden iyileşme (subgingival veya 

transgingival) gereklidir. Termal nekroz oluşma olasılığı nedeniyle, 15 rpm’lik implant 
yerleştirme hızı aşılmamalıdır.

   • >15 Ncm <30 Ncm: Uygun primer stabilite; diğer implantlar ile birlikte transgingival 
iyileşme veya immediyat restorasyon
   •>30 Ncm: İyi primer stabilite; tek ,daimi splintsiz implantların immediyat restorasyonu

myplant two implantlarının yerleştirilmesi için maksimum 50 Ncm tork değeri 
aşılmamalıdır. Yerleştirme torku, implantın implant yatağına daha derin yerleşmesiyle artar. 
Yerleştirme torku, implantın final pozisyonuna ulaşmadan önce izin verilen maksimum 
değere ulaşırsa, implant, kemik hasarına yol açmamak için ters yönlü implant anahtarı 
kullanılarak çıkarılmalıdır.  

İmplant yatağının bir reamer ve/veya yiv açıcı kullanılarak daha fazla işlem sonrası yeniden 
hazırlanması duruma bağlı olarak yerleştirme torkunu etkileyebilir ve implant yeniden 
yerleştirilebilir. Bir sonraki başarılı osseointegrasyonun sağlanması için, yerleştirilen 
implantın primer olarak stabil olması önemlidir.

Not:
Tork kontrol cihazı genellikle son torku 
belirlemek için vidalama işleminin 
sonunda kullanılır. Gerekirse, mevcut 
torku belirlemek üzere implantasyon 
sırasında da kullanılabilir. 
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myplant two implantının tüm yüzeyi de yüzey kaplamalıdır ve bu doğal kemiğin toplanmasını 
destekleyen mikro pürüzlülüğü sunar. Bu nedenle, myplant two implantları, yeterli dikey 
kemik mevcutsa, ideal olarak yaklaşık 1mm subcrestal olarak yerleştirilmelidir.  Subcrestal 
yerleştirme, kemiğin doğrudan implant omuzunda büyümesini sağlayarak, yumuşak doku 
stabilitesini destekler ve osseointegre olmuş implantın uzun dönemli yüksek stabilitesini 
sağlar. Gelişmiş bir protetik sonuç, düşük yumuşak doku kullanılabilirliği ile de elde 
edilebilir. 

İmplantın yerleştirilmesinden sonra, taşıma parçası çıkarılır. Bu mekanik olarak yada 
manuel olarak yapılabilir.
İmplant yerleştirildikten sonra taşıma parçasının implattan ayrılması için, taşıma parçası 
ilk önce tek uçlu anahtar (open-end wrench) ile dönmeye karşı sabitlenir. Bu amaçla tek 
uçlu anahtar taşıma parçasının konik kısmının üzerine itilir ve ardından yerleştirilir. Tek 
uçlu anahtar taşıma parçasında bulunan altıgen kısmı kavrar ve kaymaz. Taşıma parçasının 
vidası, yerleştirme aleti kullanılarak saat yönünün tersine gevşetilir. Vidanın gevşetme 
torkunun, taşıma anahtarı implanttan dikey olarak çıkarıldığında birkaç tur sonra tekrar 
arttığı not edilmelidir.

SUBCRESTAL YERLEŞTİRME

TAŞIMA PARÇASININ AYRILMASI

Not:
Subcrestal implant konumlandırma 
açısından dikey alan gereksinimleri, 
implant öncesi planlama sırasında 
çoktan dikkate alınmış olmaldır.

manuel olarakTek uçlu anahtarı yerleştirme mekanik olarak

Not: 
Tek uçlu tutma anahtarı, taşıma 
parçasına sadece bir yönde 
yerleştirilebilir. 
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Taşıma parçası çıkarıldıktan sonra, steril olarak pakette bulunan 1 mm yüksekliğindeki 
kapatma vidası yerleştirilir. Eğer implant kemik seviyesinde ya da yaklaşık olarak 2 mm 
subcrestal olarak yerleştirildiyse, myplant two ürün gamında bulunan buna uygun kapatma 
vidası kullanılabilir.
Gerekirse, gerilimsiz bir dikiş kapanışını sağlamak için round frezler ile kemik fazlalığı 
azaltılabilir.

TAŞIMA PARÇASINI YENİDEN KULLANARAK DOĞRU DERİNLİĞE YERLEŞTİRME

Taşıma parçasının çıkarılmasından sonra yerleştirme derinliğinin değiştirilmesi gerekiyorsa, 
taşıma parçası tekrar implanta takılır ve vidalanabilir. Bu amaçla, taşıma aletini taşıma 
parçasının üzerine yerleştirirerek ikisi arasında yeterli bir sıkışma sağlanır. Taşıma parçası 
bu durumda tekrar implanta vidalanabilir. Eğer implant daha derine yerleştirilecekse, ters 
yönlü implant anahtarı kullanılması gerekli değildir. 

Geri çıkartma diğer bir deyişle implantın geriye doğru alınabilmesi için, taşıma parçasının 
yeniden yerleştirilmesi sırasında uygulanacak olan destek tork değeri, ilk yüklemedeki 
orijinal tork değerine eşit ya da daha fazla olması gerekmektedir. Bunu yapabilmek 
için, ters yönlü implant anahtarı yardımıyla implantı  dengeleyin ve taşıma parçasını en 
az orijinal tork değerine kadar sıkın. İmplant daha sonra saat yönünü tersinde istenilen 
pozisyona hareket ettirilebilir yada altıgen soket üzerinde etkili olan ters döndürme aleti 
kullanılarak çıkartılabilir. İmplant pozisyonu doğrulandıktan sonra, taşıma parçası daha 
önce tarif edildiği gibi çıkartılır.

Not: 
Eğer taşıma parçasını raşet ile 
çıkarırsanız, raşet boşta kalabilir. 
Bu durumda, boşluğu ortadan 
kaldırmak için raşetin başlığına 
parmağınızla biraz baskı uygulamak 
yeterlidir.
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ADIM ADIM CERRAHİ İŞ AKIŞI

1 mm 0 mm 1 mm 1 mm 

SERT KORTİKAL KEMİK,
AZ KANSELLÖZ KEMİK 

Başlangiç Frezi
1.000 rpm

Twist Drill
800 rpm

Tri-Spade Drill
800 rpm

Conical Reamer
50 rpm
max. 50 Ncm

Cortical Countersink
50 rpm 
max. 50 Ncm

Tap
15 rpm 
max. 50 Ncm

İmplant Yerleştirme
15 rpm
max. 50 Ncm

YUMUŞAK
KEMİK

NORMAL
KEMİK

SERT
KEMİK



IY
IL

ES
M

E 
A

SA
M

A
SI

32 3332 33

ADIM ADIM CERRAHİ İŞ AKIŞI İYİLEŞME AŞAMASI
Güvenli bir osseointegrasyon sağlamak için kemik iyileşmesinin statik evresinde implant ile 
kemik arasındaki arayüzde kararlı bir durumun olması gerekir. (kural olarak süre: 6 hafta) 
Göreceli hareket, örneğin ödün verilemeyecek kemik kalitesinde çok erken yüklemeye 
bağlı etkiler ve implant uygulanan alanın düşük mekanik stabilitesi, olgunlaşmamış kemik 
dokusunun minarelleşmesini ve böylece osseointegrasyonu önler. 

Kemiğin mekanik stabilitesi, son yükleme tork değeri ile ölçülerek belirlenir. Bu sonuçlar 
iyileşme evresine nasıl devam edileceğine dair önerilerde bulunur:

Subgingival iyileşme: yükleme tork değeri <15 Ncm (A)

6 haftalık Subgingival iyileşme statik iyileşme evresi şartlarına uymanın en güvenli yolunu 
temsil eder. İmplantlar tedarik edilen kapatma vidası ile kapatılmıştır. Mukoza kapatma 
vidasının üzerinde dikilir.

Transgingival iyileşme: yükleme tork değeri >15 Ncm < 30 Ncm (B)

Bu durumda implantların immediyat restorasyonları riskli olup, mukozal seviyede açık iyileşme 
mümkündür. Healing abutmentlerin seçimini yumuşak dokunun kalınlığına bağlıdır. Eğer birkaç 
implant geçici restorasyon yolu ile stabil bir şekilde splitlenebilirse (örneğin, dişsiz çenelerde), 
o zaman azaltılmış oklüzal kontak noktalarıyla immediyat geçici restorasyon mümkündür. 
İmmediyat restorasyonun tüm vakalarında, hasta 6 hafta boyunca sadece sıvı beslenme 
yapması konusunda bilgilendirilmelidir.

Geçici immediyat restorasyon: yükleme tork değeri > 30 Ncm (C)

İyi ila çok iyi kemik stabilitesi hakimdir. Abutmentlerin transgingival boyut, post yüksekliği 
ve açı açısından seçimi deneme abutmentlerinin yerleştirilmesi ile yapılır. Kron tabanı 
yardımıyla çıkış profilini şekillendirmek için kron marjı subgingival seviyelerde olmalıdır. 

A B C
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Subgingival iyileşmede, implant kapalı bir mucoperiostal flep altında iyileşir. Kapatma 
vidasını çıkartabilmek, dişetinin ikinci ve üçüncü adımda şekillendirmek ve  bir abutment 
temin etmek için her zaman ikinci bir cerrahi prosedür gereklidir. 

KAPATMA VİDASININ YERLEŞTİRİLMESİ

Taşıma parçasını çıkardıktan sonra, implant kapatma vidası ile kapatılmıştır. İçteki implant 
bağlantısının kan ve doku kalıntılarından arındırılması sağlanmalıdır. Her implantın blister 
ambalajında bir adet kapatma vidası bulunur ve 5-7 Ncm’ luk bir güçle implanta elle 
screwdriver ile vidalanır. Bağlantı, kapatma vidasının screwdriver’a sağlam bir şekilde 
takılması ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 

Ekli steril kapatma vidası 1.0 mm yüksekliğe sahiptir ve bununla beraber optimal olarak 
1mm subcretal yerleştirilen implantların üstünü kapatmak için uygundur. 2mm subcrestal 
yerleştirilen implantlar için buna uygun 2.0 mm yüksekliğe sahip kapatma vidası seçilir. 
Eğer implant kemik seviyesine eşit yerleştirilirse, implant omzunun içine tam olarak 
gömülen kapatma vidası (Y=0.0mm) seçilmelidir. 0.0 mm ve 2.0 mm yüksekliğe sahip 
kapatma vidaları implanta dahil değildir, ayrı sipariş edilmelidir.

SUBGİNGİVAL İYİLEŞME

Not: 
Ayrı olarak temin edilebilen kapat-
ma vidaları non steril olarak tedarik 
edilir ve kullanımdan önce muhak-
kak hazırlanmalıdır. Lütfen “Hager & 
Meisinger GmbH’ den tıbbi ürünlerin 
yeniden işlenmesi (temizliği, dezen-
feksiyonu ve sterilizasyonu) ile ilgili 
notlar” bölümüne bakınız.
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KESİYİ KAPATMA

İmplant, özel dikişlerle mümkün olduğunca gerilimsiz kapatılmalıdır. Bakterilerin nüfuz 
etmesini zorlaştırmak ve enfeksiyonları önlemek için sıkı bir sızdırmazlık sağlamak 
önemlidir. 

ÜST AÇMA

İmplant üstünün açılması minimal invaziv bir prosedürün parçası olarak gerçekleşir. 
Bu prosedür mümkün olduğu kadarıyla sert ve yumuşak dokuyu korumak için, dokuya 
zarar vermeyen bir yaklaşımla yapılmalıdır. Konumlandırma şablonu ve selektif bir 
anesteziyle yapılan implant lokalizasyonundan sonra implant yüzeyi üzerinde yumuşak 
dokuda küçük krestal bir kesi ile yapılır. Yumuşak doku hafifçe ayrılır ve kapatma vidası, 
kapatma vidası çıkartıcı kullanılarak çıkarılır. Bu, vida yuvasına saat yönünün tersinde 
vidalanarak, vida sıkışmış olur. Böylece, kapatma vidası çıkartıcı kapatma vidasında 
sağlam bir tutuş elde etmekte ve sol el yönünde dönüşünü sürdürerek vidanın güvenli 
bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktadır. Kapatma vidası çıkartıcıyı kullanmadan önce, 
vida yuvasını temizlemek gerekmez. Bu vida implantlara dahil değildir ve ayrıca temin 
edilir. Steril olmayan bir şekilde teslim edilir.

Not: 
Kapatma vidası çıkarıldıktan sonra 
atılması gereken tek kullanımlık bir 
üründür.
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TRANSGİNGİVAL İYİLEŞME

Transgingival iyileşmede, implant bir healing abutment ile kapatılır. Yumuşak doku healing 
abutmentin etrafına yerleştirilir ve dikiş atılır. Bu, yumuşak dokunun biçimlenmesine izin 
verir ve ikinci bir müdahaleyi gereksiz kılar.

HEALİNG ABUTMENTİN YERLEŞTİRİLMESİ

Taşıma parçası çıkarıldıktan sonra, implant uygun bir healing abutment ile kapatılır. Healing 
abutment yumuşak dokunun kalınlığına göre seçilir. Seçilen healing abutment screwdriver 
yardımıyla implanta vidalanmadan önce, implantın içi, temiz bir implant bağlantısı sağlamak 
için steril tuzlu su çözeltisiyle tamamen çalkalanmalıdır. 

KESİYİ KAPATMA

Yumuşak doku, healing abutmentin etrafına adapte edilir ve özel dikişlerle mümkün olduğu 
kadar gerilimsiz kapatılmalıdır. Bakterilerin nüfuz etmesini zorlaştırmak ve enfeksiyonları 
önlemek için sıkı bir sızdırmazlık sağlamak önemlidir. 

Not:
Tüm healing abutmentler non steril 
olarak tedarik edilir ve kullanımdan 
önce muhakkak steril edilmelidir. 
Lütfen “Hager & Meisinger GmbH’ 
den tıbbi ürünlerin yeniden işlenme-
si (temizliği, dezenfeksiyonu ve ster-
ilizasyonu) ile ilgili notlar” bölümüne 
bakınız.
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DOĞRU GİNGİVA YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Gingiva former’ın yardımıyla yumuşak dokuyu şekillendirirken aşağıdaki önemli özellikler 
dikkate alınmalıdır.

1. DERİN PLATFORM SWİTCHİNG

Geniş, dairesel implant omuz dizaynı sayesinde Derin Platform Switching dizaynına 
önderlik eder. İmplant ve abutment arasındaki arayüz merkezi olarak hareket eder, 
böylece implant omzundaki protez bileşenin çapı implantın çapından önemli ölçüde daha 
küçük olur. Bu, yumuşak dokunun, yapının kanatları altında birikmesine olanak sağlar.

2. GİNGİVA YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Başlangıçtaki kron profilini oluşturmak için, her zaman, bütün gingiva formerlar, arayüz 
seviyesinden bakıldığında daima nominal boyuttan 1.5 mm daha yüksektir 3.0 mm 
yüksekliğinde olan bir gingiva former aslında  bu yüzden toplamda 4.5 mm yüksekliğe sahiptir.

GH = 3.0 mm
4.5 mm

Not: 
Gingiva former’ın seçimi amaçlanan 
abutment seviyesine bağlıdır. 
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Diş eti seviyesi her zaman gingiva formerın ilk 1.5 mm aralığında olmalıdır. 

• Eğer dişeti seviyesi çizilen çizgilerin aralığında ise, gingiva former doğru seçilmiştir.
• Eğer diş eti seviyesi çizilen üst çizginin daha üzerinde ise, daha yüksek bir gingiva former 
seçilmelidir.
• Eğer dişeti seviyesi çizilen alt çizginin daha altında ise, daha düşük bir gingiva former 
seçilmelidir.
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PROTETİK RESTORASYON SEÇENEKLERİ

ABUTMENTİN SEÇİMİ
Abutment, seçilen gingiva formerın gingiva yüksekliğinde olmalıdır. Yanlış seçilen üstyapı 
profili diş etinin sıkışmasına sebep olabilir. Bu olduğunda;

• gingiva former diş eti seviyesinden oldukça yüksektir ve abutment daha sonra kullanılır 
(bakınız sayfa 38).
• ya da doğru olarak seçilerek kullanılan gingiva former yüksekliğinden daha kısa diş etine 
sahip abutment kullanılır. 

Not:
• Yeterli stabilite ve yeterli yüzey direnci sağlaması için, abutment en az 4mm yüksekliğinde 
olmalıdır. 
• Oklüzal vidalı planlamada, abutmentın oklüzelden kısaltılması mümkün değildir çünkü 
oklüzal vida yuvası orada konumlanmıştır. 
• Gingiva formerın hatalı seçimi veya doğru dişeti şekillendirmesiyle yanlış bir abutmentın 
kullanımının protetik restorasyonların estetiği üzerinde doğrudan etkisi vardır ve papilla 
gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
• Hastanın ağzında uygulanmak üzere abutment laboratuvar tarafından seçildiğinde konikal, 
indekssiz implant/abutment iç bağlantısı abutmentin daha kolay pozisyonlandırılmasını 
sağlamak için stabil bir taşıma anahtarı ( transfer key - Jig ) kesinlikle gereklidir. 
• İmplantın içindeki abutment vidası yaklaşık bir hafta sonra tork anahtarı ile sıkılmalıdır.
 
myplant two için seçilen postlar uygun bir standart abutment seçmenize yardımcı olmak 
için kullanılır. Abutment yumuşak doku şartlarına göre seçilir. Abutment, öngörülen 15 
Ncm tork değeri dikkate alınarak hastanın ağzında vidalanır. Konik bağlantı, abutmentin 
implantın içinde dönmemesini sağlar.

Pozisyonlandırma anahtarı kullanılarak, açılı standard abutmentler direkt olarak hastanın 
ağzında entegre edilebilir. Tek parçalı screwdriver, pozisyonlandırma anahtarının 15°lik 
deliğine yerleştirilir ve anahtar abutmenta doğru şekilde pozisyonlanır. Pozisyonlandırma 
anahtarı ile abutment implanta yerleştirilir ve istenilen protetik pozisyona doğrudan 
vidalanır.

Eğer erişim zorsa (molar bölgede), açılı abutment anahtar yardımıyla yerleştirilir ve 
oklüzal basınçla sabitlenir. Ardından pozisyonlandırma anahtarı çıkarılır ve abutment 
vidası kısa screwdriver ile sıkılır.
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Birkaç açılı abutmentin konumlandırılması sırasında, paralellik postu, paralelliğin daha iyi 
kontrolü için abutmentin oklüzal yivine bir veya iki tur ile vidalanabilir ve böylece daha 
fazla açılı abutmentin hizalanmasına yardımcı olur.
 

TRANSFER KEY (JİG)
Ölçü eğer implant seviyesinde alınmış ve abutment diş teknisyeni tarafından seçilmişse, 
abutmentler hasta ağzına, her zaman laboratuvarın ürettiği transfer anahtarı kullanılarak 
yerleştirilmelidir. Transfer anahtarının nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı talimatlar için, 
bakınız: https://youtu.be/f11pYfyF0Ss
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ABUTMENTİN ÇIKARTILMASI

Kendiliğinden kilitlenen konik bağlantı aracılığı ile, rotasyona dirençli stabil implant-
abutment bağlantısı sağlanarak adeta bakteri geçirmez bir yalıtım oluşturulur. 
Abutment çıkartıcı yardımıyla bu sıkı bağlantıyı yeniden bağlandığı yerden ayırmak 
mümkündür.

Öncelikle, abutmentin vidası screwdriver ile tamamen gevşetilir. Abutment çıkartıcı 
daha sonra oklüzal vida yuvasına vidalanır. Direnç hissedildiğinde, abutment çıkartıcı 
vidanın başı ile temas etmiş demektir. Bu andan sonra dikkatlice döndürülmesi 
durumunda; abutment çıkartıcı, vidayı implantın dışına çıkartarak abutmentin yerinden 
kolayca çıkartılmasını mümkün kılar.

Önemli: Açılı abutmentlerde karışıklık olmaması için; abutment çıkartıcının, oklüzal 
vida yuvasının kanalına vidalanmış olması gerekmektedir 

Not:
Abutment vidası tam olarak
gevşetilmediğinde, abutment
çıkartıcı çalışmayabilir.
Abutmentin kolayca dışarı
alınamadığı durumlarda; abutment 
çıkartıcı ayrılmalı ve screwdriver
ile sıkıştırma vidası tamamen 
gevşetilerek abutment implanttan
çıkartılmalıdır.
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GEÇİCİ RESTORASYON

Yumuşak dokunun iyileşmesini beklemek ve çıkış profilini şekillendirmek için ilk önce geçici 
bir restorasyon yapılması önerilir. Kemik kalitesi yüksüz iyileşme evresinde artmadığından, 
geçici restorasyonlar azaltılmış oklüzal yük ile immediyat geçici restorasyona benzer 
bir şekilde tasarlanmalı ve mümkünse implantlar bu evrede bloke edilmelidir. Sonraki 
haftalarda hastaya yumuşak bir diyet önerilmelidir. Bu tip „kemik eğitimi“ genellikle 
implant arayüzündeki kemik mineral yapısının yaklaşık 6 hafta sonrasında kayda değer bir 
iyileşmesi ile sonuçlanır, böylece protetik final restorasyonu daha sonra erken kayıp riski 
olmadan gerçekleştirilebilir. 

HASTA BAŞINDA GEÇİCİ RESTORASYON

Trial (deneme) abutment, uygun bir abutment seçmeye yardımcı olarak kullanılabilir.

Kurulan durum temelinde hazırlanmış olan derin bir splint, deneme abutmentinin 
protetik olarak istenilen duruma karşılık gelip gelmediğini kontrol eder. Seçilen 
abutment, tam sürtünmeye ve hizalamaya ulaşmadan kısa bir süre öncesine kadar vida 
tutuculudur (<15Ncm). Splintleme yapılması gerekiyorsa, paralellikte sağlanmalıdır. 
Abutmentin konumu pozisyonlandırma anahtarı ile sabitlenmelidir, böylelikle merkezi 
vida 15 Ncm ile güvenle vidalanır. 

İlgili iyileşme başlığı abutmente monte edilir ve gerekirse istenen çalışma yüksekliğine 
kısaltılabilir.

İyileşme başlığının adaptasyonu sonrasında, kron kalıbı, ışıkla sertleşen veya kendiliğinden 
sertleşen rezin ile değiştirilir. Sonraki çıkış profili göz önünde bulundurularak kusursuz 
bir marj dizaynı tasarımı açısından özen gösterilmelidir. Bu çalışma oral kavite dışında 
(örneğin, ışıkla sertleşen akışkan kompozit ile) veya bir analog abutmentında yapılmalıdır. 
Bu, daha kolay bir uygulama için laboratuvarda yerleştirilmelidir.

Kural olarak iyileşme başlıklarının „geçme fonksiyonu“ nedeniyle simante edilmesi 
gerekmez.

Bununla birlikte, eğer simante etmek gerekliyse, geçici bir sement kullanılmalıdır.
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Not: 
Geçici çözümler 6 aydan daha uzun 
süre ile kullanılmamalıdır. 

LAB ÜRETİMİ GEÇİCİ RESTORASYON

Ölçü, kapalı veya açık kaşık ölçü yöntemi kullanarak alınır. Abutmentler diş laboratuvarı 
tarafından seçilir. Geçici restorasyonun yerleştirilmesine kadar implantlara erişim gingiva 
formerlar ile açık tutulur. 



PR
O

TE
TI

K 
RE

ST
O

RA
SY

O
N

  S
EÇ

EN
EK

LE
RI

44 45

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ ALMAK

KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ

Sırasıyla iyileşme başlığı veya abutment çıkarıldıktan sonra, implantın iç yüzeyinin 
kontamine olmaması sağlanmalıdır. Daha sonra Repositioning post (ölçü postu) implanta 
vidalanır ve 5- 7 Ncm ile elle sıkılır. Ölçü kaşığının cephesindeki açıklık mum ile aynı 
hizada kapatılmalıdır. Ölçü, kapalı kaşık yardımıyla alınmalıdır.

Ölçü kaşığı, yerleştirildikten ve ölçü materyalinin sertleştirilmesinden sonra dikkatlice 
çıkarılmalıdır. Ölçü postu bu işlem sırasında implantta kalır. Post ayrıldıktan sonra ölçüde 
yeniden konumlanabilir. Hastanın geçici restorasyonu daha sonra tekrar yerleştirilebilir.

AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ

Hali hazırda yerleştirilen abutmentler, sonradan taşınması için kendi kendine sertleşen 
rezin kullanılarak indekslenmelidir. Vida girişleri açık tutulmalıdır. Sırasıyla iyileşme 
başlığı veya abutment çıkarıldıktan sonra, implantın iç yüzeyinin kontamine olmaması 
sağlanmalıdır. Daha sonra ölçü postu implanta vidalanır ve 5- 7 Ncm ile elle sıkılır. Ölçü, 
özelleştirilebilir ölçü kaşığı yardımıyla alınmalıdır. Bu ölçü kaşığının çıkarılması sırasında 
ölçü postunun rehber vidasını sökebilmek için ölçünün alındığı implant konumu delinir. 

Not: 
Uygun bir ölçü malzemesi seçmeye
özen gösterilmelidir.
Bu üreticinin talimatlarına uygun 
olarak kullanılmalıdır.
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Ölçü materyalinin yerleştirilmesi ve sertleştirilmesinden sonra, rehber vida sökülür ve 
ölçü çıkartılır, böylece ölçü parçası alınan ölçünün içinde kalır. Hastanın geçici restorasyonu 
daha sonra tekrar yerleştirilebilir. Ölçü, modelin üretimi için laboratuvara teslim edilir. 
Uygun abutment, klinisyene danışılarak laboratuvarda seçilir.

Abutment seviyesinde ölçü alma, aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak 
anlatılmaktadır. 

Not: 
Uygun bir ölçü materyali seçmeye 
özen gösterilmelidir. Bu üreticinin 
talimatlarına uygun olarak 
kullanılmalıdır. 
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STANDARD ABUTMENTLER İLE PROTETİK RESTORASYON

Abutment
Tipi

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
Protez

Total
Protez

Standard Abutment x x x x

PAK01

PHK01

PAK02

PHK02

Transfer Cap

Healing Cap

Sadece oklüzal vidalı bağlantıda

 Final restorasyon

PAB01 PAB02 PAB03 PAB04 PAB05 PAB06 PAB51 PAB52 PAB53 PAB54

Abutment

PAB01 PAB02 PAB03 PAB04 PAB05 PAB06 PAB51 PAB52 PAB53 PAB54

Abutment

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Transfer Post Repositioning Post

PLA04 PLA06 PLA54 PLA56

Laboratory Analog 
one-piece 

PKK04 PKK06 PKK14 PKK16

Taper Cap

PAP01 PAP02 PAP03 PAP04 PAP51 PAP52 PAP53 PAP54

Deneme Abutment

PGF15 PGF30 PGF45

Healing Abutment

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

PLI01

Implant Analog

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ ABUTMENT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

PMK01 PMK02 PMK03 PMK04

Wax-Up Coping 
Rotasyon Korumalı

POSK1POS01

Occlusal Screw Occlusal Screw
Seramik için
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ABUTMENT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

Abutment pozisyonunun kontrolü ve paralellik açısından boyutlandırılması ve subgingival 
kron marjına (çıkış profili, estetik) uyumlu transfer cap abutmente yerleştirilir ve sıkıca aşağı 
bastırılır. Ölçü kepini yerleştirirken doğru hizalandığından emin olun. Ölçü kepi üzerindeki 
yüzey (kırmızı işaretli) abutmentteki (kırmızı işaretli) paralel yüzey ile aynı yönde olmalıdır. 
Ölçü kepinin abutmente doğru şekilde oturtulduğundan emin olun. Daha sonra, kapalı 
kaşık ölçü alınarak ölçü kepi ile birlikte laboratuvara gönderilir veya uygulanabilirse, ölçü 
içerisinde yeniden konumlanabilir. Laboratuvar, uygun laboratuvar analoğunu yerleştirmek 
için kullanılan abutment hakkında kesinlikle bilgilendirilmelidir. Final protezi entegre edilene 
kadar, hastanın ünit başında yapılan geçici restorasyonla ihtiyacı karşılanır.

İmplant seviyesinde ölçü alma sayfa 44-45’te detaylı olarak açıklanmaktadır.

PROTEZİN ENTEGRASYONU

myplant two Standard Abutmentleri ile farklı restorasyonlar gerçekleştirilebilir. 

Oklüzal vida bağlantısı

Tüm düz ve açılı abutmentler simansız simantasyon için oklüzal vida kanallarına sahiptir. 
Gerilimsiz bir yerleşmeyi sağladıktan ve test ettikten sonra, protezler abutmenta oklüzalden 
vidalanır. Oklüzal vida screwdriver kullanılarak 10 Ncm ile sıkılır.

Son olarak, vida girişi bir kompozit ile kapatılır.

Not:
myplant two transfer cap’leri sa-
dece tek kullanımlık olarak dizayn 
edilmiştir ve steril edilmemelidir. 
Transfer cap’lerin çoklu kullanımı 
hassasiyette bir kayba neden ola-
bilir.
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Cone caps

Bir alternatifte, üst yapının tam olarak oturan cone cap’ler ile sabitlenmesidir. Bunlar 
immediyat restorasyon için komplike olmayan ve gerilimsiz geçici tarzdaki mevcut 
protezlere dahil edilebilir, böylece tedavi süresini kısaltır. Iyileşme sonrası son restorasyon 
yapılır. Cone cap’ler, myplant two sisteminde hem düz hem de açılı standard abutmentlar 
ile birlikte kullanılabilir. Cone cap’leri retansiyonsuz ve retansiyonlu olarak temin edilebilir 
ve metal iskeletlere ve plastik protezlere entegre edilebilir. Abutmentlerin serbest konisi 
sayesinde , cone cap’ler uygulamada optimal hizalanır. Cone cap’ler diş hekimi tarafından 
gerilimsiz ve intraoral olarak doğrudan protez veya metal iskelete bağlanır yada yapıştırılır.

Modelleme kapakları

Önceden hazırlanmış, yüksek hassasiyetli bir modelin yardımı ile diş teknisyeni tarafından 
üretilen protetik restorasyonun tam olarak oturması sağlanır. Bunlar tortu bırakmayan 
yanıcı plastikten meydana gelir.

Modelleme desteği ile istenen restorasyonun yüksekliğine göre kısaltılabilir. Oklüzal 
kanal şekillendirme için kapalıdır. Mum model doğrudan modelleme desteğine uygulanır. 
Yerleştirmeden önce, oklüzal vida kanalı tekrar açılmalıdır.
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SHOULDER ABUTMENTLER İLE PROTETİK RESTORASYON

myplant two Shoulder Abutmentları abutmentin özel aralık koşullarına göre seçilmesine 
olanak sağlar. Gingiva formerın hafif konkav dizayn edilmiş kısmı, optimal bir estetik 
çözüm için sulkus üzerideki baskıyı azaltır. Shoulder Abutmentler için her çapta temin 
edilen özel gingiva formerlar mevcuttur. 

İmplant seviyesinde ölçü alınır. (bakınız sayfa 44 - 45).

Laboratuvar modelden ugun abutmentleri seçerek daha sonra protezleri üretir.

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Transfer Post Repositioning Post

PGF21 PGF22 PGF71 PGF72

Healing Abutment

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

PLI01

Implant Analog

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

PSA01 PSA02 PSA05 PSA06 PSA11 PSA55PSA12 PSA56PSA15 PSA61PSA16 PSA62PSA51 PSA65PSA52 PSA66

Shoulder Abutment

POSK1POS01

Occlusal Screw Occlusal Screw
Seramik için

Sadece oklüzal vidalı bağlantıda

Final restorasyon

Abutment  
Tipi

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
Protez

Total
Protez

Shoulder Abutment x x - -
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PROTEZİN ENTEGRASYONU

myplant two Shoulder Abutmentları ile farklı restorasyonlar gerçekleştirilebilir. Shoulder 
Abutment implanta 15 Ncm ile vidalanır. Abutmentler daima laboratuvar tarafından 
hazırlanan transfer key ile hasta ağzına yerleştirilmelidir. (bakınız sayfa 40)

Simantasyon

Tamamen seramik restorasyonlar veya üstü seramik yüklü restorasyonlar simante 
edilmelidir. 
Fazla siman tamamen temizlenmelidir.
Simantasyondan önce abutment vidasının giriş kavitesi, tekrar doldurulabilir bir dolgu 
materyali ile kapatılmalıdır (her simantasyondan önce aynı şekilde uygulanır).

Oklüzal vida bağlantısı

Tüm düz ve açılı abutmentler simansız simantasyon için oklüzal vida kanallarına sahiptir. 
Gerilimsiz bir yerleşmeyi sağladıktan ve test ettikten sonra, protezler abutmenta 
oklüzalden vidalanır. Oklüzal vida  screwdriver kullanılarak 10 Ncm ile sıkılır.

Son olarak, vida girişi bir kompozit ile kapatılır. 
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TİTANİUM BASE İLE PROTETİK RESTORASYON

myplant two Titanium Base , en iyi estetik sonuçlara ulaşır. Dijital teknolojiler sayesinde, 
hastalar tüm estetik gereksinimleri karşılayan kişisel restorasyonlara sahip olur. Titanium 
Base’ in derin omzu, çıkış profilinin kişisel olarak tasarlanmasını sağlar. Gerekirse, 
ağız dışında bağlanmış kalıp yapı, özel bir gingiva former olarak kullanılabilir. Kalıp, diş 
teknisyeni tarafından klasik şekilde taranabilir ve modellenebilir ya da Scan Base ve 3D 
yazılımı yardımıyla dijital olarak yaratılabilir.

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Transfer Post Repositioning Post

PSB11

Scan Base

PGF15 PGF30 PGF45

Healing Abutment

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

PLI01

Implant Analog 

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ DİJİTAL ÖLÇÜ

Sadece oklüzal vida bağlantıda

Final restorasyon

POSK1POS01

Occlusal Screw Occlusal Screw
Seramik için

PTB01 PTB02 PTB03 PTB04 PTB05 PTB06

Titanium Base

Abutment
Tipi 

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
Protez

Total
Protez

Titanium Base x x - -
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KLİNİK ŞARTLARINDA DİJİTAL ÖLÇÜ

Scan Base implanta elle sıkılır. Dijital ölçü intraoral tarayıcı kullanılarak doğrudan hastadan 
alınır.

LABORATUVARDA MODELDEN DİJİTAL ÖLÇÜ

Eğer dijital ölçü laboratuvarda alınıyorsa, ölçü genellikle implant seviyesinde alınır (bakınız 
sayfa 44 - 45). Laboratuvarda model üretimi için ölçü alınır ve Scan Base laboratuvar 
analoğuna maksimum 5 – 7 Ncm elle sıkılır. Tüm alçı model laboratuvarda uygun bir 
tarayıcı kullanılarak taranır.

PROTEZİN ENTEGRASYONU

Hazırlanan kalıp, ağız dışında Titanium Base’e yapıştırılır. Adeziv artıkları dikkatlice ayrılır. 
Bir transfer key kullanarak, abutment hastanın ağzına ayrı bir kalıpla taşınır ve implanta 
15 Ncm ile vidalanır. Final restorasyonu kalıba simante edilir. Siman artıkları tamamen 
giderilmelidir.

Titanium Base simansız simantasyon için oklüzal vida kanalına sahiptir. Gerilimsiz bir 
yerleşmeyi sağladıktan ve test ettikten sonra, protez kalıba direkt oklüzalden vidalanır. 
Seramikler için Oklüzal vida screwdriver kullanılarak 10 Ncm ile sıkılır.

Not: 
Yapıştırmanın doğru prosedürü için 
ilgili malzeme üreticilerinin spesifi-
kasyonları dikkate alınmalıdır.
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Son olarak, vida girişi kompozit ile kapatılır. myplant digital ile 24 saat içerisinde kişisel 
abutmentlerınız üretilir. 

(Not: Şuan için sadece Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet verilebilmektedir.)
Daha fazla bilgi için, lütfen myplant digital’ in ayrı olarak temin edilen broşürüne bakın.
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MULTİ UNİT ABUTMENTLER İLE PROTETİK RESTORASYON

myplant two Multi Unit Abutmentleri farklı restorasyon seçeneklerine izin verir. Bar caps ve 
retention caps gibi önceden oluşturulmuş bileşenlerin yardımıyla, Multi Unit Abutmentlar 
hem protez hem de barlı konstrüksiyonlar üzerinde hassas ve basit bir restorasyon sunar. 
Bu yapılar üzerinde seramik veya plastik kaplamalı vidalı köprüler de mümkündür. Yapı 
ile üstyapı arasında rotasyon kilidi olmadığından en az iki adet myplant two Multi Unit 
Abutmentı her zaman birlikte kullanılmalıdır.

PMU01

PMU01

PMU02

PMU02

Multi Unit Abutment

Multi Unit Abutment

PRP01

POSM2

PUP01

PRK01

PRP02

POSM3

PUP02

PRK02Transfer Post 

Retention Coping 

Repositioning Post
Occlusal Screw 

Multi Unit

PGF15 PGF30 PGF45

Healing Abutment

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

PLI01

Implant Analog

PLAM1

Laboratory Analog 

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ ABUTMENT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

PSK01

Gold Coping 

PRK01 PRK02

Retention Coping 

POSM1

Occlusal Screw Multi Unit 

Abutment  
Tipi

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
Protez

Total
Protez

Multi Unit Abutment - x x x
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İKİNCİL BÖLÜM SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

Hasta ağzındaki durumun ana modele oldukça hassas bir şekilde aktarılması için, ölçünün, 
diş hekimi ile laboratuvar arasında yakın işbirliği içinde birkaç tedavi seansında alınması 
önerilir.
Uygun retention cap’ler abutment seviyesinde ölçü almak için kullanılır. Bunlar 7 ila 10 
Ncm torkla uzun oklüzal vida ile abutmente sabitlenir ve açık kaşık ölçü alınır.
Bu ilk ölçü, yapılmış olan özel ölçü kaşığının üretiminde kullanılır. Ek olarak, kepler arasında 
retention cap’lerin üzerinden hasta ağzında  bir taşıma anahtarı üretilir.  Ek olarak, kapaklar 
arasında ayrılmış ve nihayet hastanın ağzında gerilimsiz şekilde kilitlenen tutma kapaklarına 
bir transfer key (Jig) üretilir. Son ölçü bu özel kaşık ile bunun üzerinden alınır.
Her ölçü için, ölçü materyalinin sertleşme süresinin yeterli olduğundan emin olmak için 
özen gösterilmelidir. Lütfen ilgili üreticinin özelliklerine bakın.
Multi Unit laboratuvar analoğu, ölçüyü ana modele taşımak için mevcuttur.

İmplant seviyesinde ölçü 44 – 45. sayfalarda detaylı olarak anlatılmıştır.

PROTEZİN ENTEGRASYONU

Son restorasyon daima hasta ağzında 15 Ncm tork ile Multi Unit Abutmentlere vidalanır. 
Burada dikkat edilmesi gereken, protezin yerleştirilirken gerilimsiz, pasif oturumunun 
sağlanmasıdır. 
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LOCATOR®  İLE PROTETİK RESTORASYON

LOCATOR® hastanın yumuşak doku durumuna göre seçilir. LOCATOR®’ ın tutma 
parçalarının mukoza zarının üzerinde durması gerektiğine dikkat edilmelidir. LOCATOR® 
yerleştirme aleti kullanılarak belirtilen 25 Ncm tork ile implanta vidalanır.

PGF15 PGF30 PGF45

Healing Abutment

PLOC2 PLOC3

PAKL1

PLAL1

PLOC4

LOCATOR®

LOCATOR®  
Impression Coping

Female Analog

PLLS1PLPE1 PLLS2

Male Processing PackageBlack Processing Replacement 
Male

Male Processing Package - 
Extended Range

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

ABUTMENT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

Abutment  
Tipi

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
Protez

Total
Protez

LOCATOR® - - x x
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İKİNCİL BÖLÜM SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

LOCATOR® ’ın pozisyon ve boyutlarını paralellik ve subgingival kron marjı (çıkış profili, 
estetik) açısından kontrol ettikten sonra uygun ölçü başlığı LOCATOR®  üzerine yerleştirilir 
ve sıkıca bastırılır. Daha sonra kapalı kaşık bir ölçü alınarak ölçü parçası alınan ölçünün 
içersinde veya gerekirse azaltılarak laboratuvara gönderilir.

Son protez yerleştirilene kadar hastaya, hasta başında üretilen geçici protezler 
kullandırılabilir.

PROTEZİN ENTEGRASYONU

Eğer laboratuvarda bir protez üretilirse, ölçü keplerinin yardımıyla bir ölçü alınır. Siyah 
proses lastiğinin ölçü kepinin içine yerleştirildiğinden ve ölçü alındıktan sonrada orada 
kaldığından emin olun. Laboratuvar protezi üretmek için bu ölçüyü kullanabilir.

Matrisler aynı zamanda doğrudan hasta başında mevcut bir proteze entegre edilebilir. Bu 
amaçla matris, uygun çekme kuvvetine göre seçilir. Aşağıdaki bilgilere göre uygulanır:

PLOC4

Matris Çekme Kuvveti

Blue 0.68 kg

Pembe 1.36 kg

Transparent 2.27 kg

Her implant için 10° ye kadar açı farklılığında

Matris Çekme Kuvveti

Kırmızı 0.23 - 0.68 kg

Turuncu 0.91 kg

Yeşil 1.36 - 1.82 kg

Her implant için 10° ila 20° arasındaki açı farklılıklarında
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Beyaz blokaj lastiği LOCATOR®’a yerleştirilir ve kalıbı içeren siyah proses parçası üzerine 
yerleştirilir. Blokaj lastiği ile kalıp arasında bir boşluk varsa, diğer bolkaj lastikleri ile kapatılır. 
Burada protezin matrise sabitlenmesi için hiç boşluk kalmamalıdır. Matris alanı, plastik 
protez alanının dışına taşınır böylece matris ile protez arasında herhangi bir temas olmaz. 
Protez daha sonra akrilik ile doldurulur ve polimerizasyon tamamlanana kadar yerleştirilir ve 
sabitlenir. Plastik üreticisinin teknik özelliklerine uyulmalıdır. Sonrasında protez çıkarılarak 
keskin kenarlar düzeltilir. Artık protez LOCATOR®’a eklenebilir.
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BALL ANCHOR İLE PROTETİK RESTORASYON

Ball Anchor hastanın yumuşak doku durumuna göre seçilir. Tutucu topuz başlığının mukoza zarının 
üzerinde durması gerektiğine dikkat edilmelidir. Ball Anchor yerleştirme aleti kullanılarak belirtilen 
25 Ncm tork ile implanta vidalanır.

İmplant seviyesinde ölçü, 44– 45. Sayfalarda detaylı olarak anlatılmaktadır.

PRP01PUP01 PRP02PUP02

Transfer Post Repositioning Post Ball Anchor

PGF15 PGF30 PGF45

Healing Abutment

PVS00 PVS01 PVS02

Cover Screw

PLI01

Implant Analog

PLAK1

Laboratory Analog 

İMPLANT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ ABUTMENT SEVİYESİNDE ÖLÇÜ

Ball Anchor

PKA01

PKA01

PKA02

PKA02

PKA03

PKA03

PMAK1 PMAK2 PMAK3

Matrix 

Abutment  
Tipi 

Tek
Diş

Köprü Parsiyel
protez

Total
protez

Ball Anchor - - x x
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PROTEZİN ENTEGRASYONU

Matrisler doğrudan hasta başında mevcut bir proteze entegre edilebilir. Bu amaçla matris, 
uygun çekme kuvvetine göre seçilir. Aşağıdaki bilgilere göre uygulanır:

Matris yerine oturması için Ball Anchor’a yerleştirilir. Matris şimdi soğuk polimerizasyon 
kullanılarak protezlere tuturulabilir. Bu amaçla, protez uygun noktalara yerleştirilir  
bölece matris ile protez arasında temas olmaz. Protez daha sonra akrilik ile doldurulur 
ve polimerizasyon tamamlanana kadar yerleştirilir ve sabitlenir. Plastik üreticisinin teknik 
özelliklerine uyulmalıdır. Sonrasında protez çıkarılarak keskin kenarlar düzeltilir. Artık 
protez Ball Achor’a eklenebilir.

Matris Sertlik Çekme Kuvveti

PMAK1 (kırmızı) 70 Shore 0.5 kg

PMAK2 (mavi) 80 Shore 1.0 kg

PMAK3 (siyah) 90 Shore 1.5 kg
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MYPLANT TWO PROTEZLERİ İÇİN ÖNERİLEN TORK DEĞERLERİ

Ürün Tork Değeri

Cover Screw

5 - 7 Ncm

Healing Abutment

Transfer Post

Repositioning Post

Scan Base

Protective Cap

Occlusal Screw

10 NcmOcclusal Screw Seramik için

Occlusal Screw Multi Unit için

Standard Abutment

15 NcmShoulder Abutment

Titanium Base

Multi Unit Abutment

25 NcmLOCATOR®

Ball Anchor

Not: Görüntüler sadece örneklerdir. Tork spesifikasyonları belirtilen ürünlerin tüm değişkenleri 
için geçerlidir.
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DİĞER BİLGİLER

MYPLANT TWO İMPLANTLARI HAKKINDA NOTLAR

Hager & Meisinger GmbH tarafından üretilen myplant two implantları steril olarak temin 
edilmektedir (gama ışıması ile sterilizasyon, radyasyon gücü en az 25 kGy). Çift steril 
blister paketlerde sunulur. Blister üzerindeki etiketler implant verisini hasta dosyasına 
(parti no) aktarmak için ayrılabilir ve kullanılabilir. myplant two implantları sadece tek 
kullanımlıktır!

İmplant, ambalajı açılmamış ve hasar görmemişse sterildir. Hasar görmüş veya sıkı 
olmayan iç ambalaj durumunda, örneğin patojenler ile kontaminasyon riski mevcuttur, 
uygulama yapılamaz ve tekrar sterilizasyon işlemi yapılamaz. Verilen sterilizasyon son 
kullanma tarihinden sonra (kum saati sembolü), implant artık kullanılamaz. İmplantın 
kullanıcı tarafından korunmasız olarak dokunulmasından kaçınılmalıdır. (steril eldiven 
kullanılmalı).

myplant two implant sisteminin tüm bileşenleri oda sıcaklığında kuru ve ideal olarak 
doğrudan ışığa maruz kalmadan depolanmalıdır. Tek kullanımlık ürünler yeniden 
kullanıldığında, enfeksiyon riski artar ve risksiz fonksiyonel güvenlik (yani stabilite ve 
uyum hassasiyetiyle ilgili) garanti edilemez. 

Konumlandırma talimatları da dahil olmak üzere tüm uygulama ve güvenlik talimatları, 
myplant two implant sisteminin Uygulama ve Güvenlik Talimatlarında bulunabilir.



D
IG

ER
 B

IL
G

IL
ER

(

.
.

.

62 63

DİĞER BİLGİLER CERRAHİ ALETLERİN DEPOLANMASI, BAKIMI VE YENİDEN 
İŞLENMESİ

Ambalajdaki implant ve kapatma vidası hariç tüm abutmentler ve aletler/aksesuarlar 
steril olmayan bir şekilde tedarik edilir. Yeniden kullanılacak tüm ürünler, hasta 
üzerinde ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra uygun şekilde işlenmelidir. 
Meisinger’ in “Yeniden İşleme İçin Notlar” bölümüne bakınız. Kontamine olmuş 
aletlerle çalışırken daima eldiven giyiniz. Öğeler sterilize edilmeden önce temizlenmeli 
ve dezenfekte edilmelidir, belirgin bir bozulma durumunda bir ultrasonik banyo 
kullanılabilir. Aletler, yeniden işleme sırasında hasar görmemesi için birbirleriyle 
temas etmemelidir. Aletleri temizleme ve dezenfeksiyon için mümkün olduğunca 
parçalarına ayırın. Mekanik temizleme ve dezenfeksiyon önerilir. Temizleme ve 
dezenfeksiyondan sonra aletler, akan su ile iyice yıkanmalı ve hemen kurulanmalıdır. 
Sterilizasyondan önce, aletler çeşitli yıpranma belirtileri açısından kontrol edilmeli 
ve daha sonra uygun şekilde yeniden monte edilmelidir. Aletler, alet tepsisinde 
temizlenemez ve dezenfekte edilemez.

Cihazların yanlış şekillerde yeniden işlenmesi hastaların zararlı patojenlerle 
enfeksiyonuna yol açabilir. Bu bağlamda aynı zamanda Alman Kimyasal Hijyen ve 
Mikrobiyoloji Derneği (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, 
DGHM) tarafından etkili olduğu tespit edilen ve kimyasal dezenfektanların test 
edilmesine yönelik kılavuzlara göre incelenen dezenfeksiyon prosedürlerinin listesini 
de referans olarak alıyoruz. Aynısı Robert Koch Enstitüsünün (RKI) listesi içinde 
geçerlidir. Uygun ve onaylanmış dezenfeksiyonlar ve dezenfeksiyon prosdürleri (tüm 
parametreler dahil) hakkındaki bilgiler www.rki.de veya www.dghm.de internet 
adresinde bulunabilir. Aletlerin hidrojen peroksit (H2O2) ile temasından kaçınılmalıdır. 
Aletler uygun hijyenik kaplarda muhafaza edilmelidir. Aynısı steril edilmiş aletler içinde 
geçerlidir. Depolama toza, kire ve kontaminasyona karşı korunmalıdır. Maksimum raf 
ömrü aşılmamalıdır.

Ürünler sterilizasyondan önce tekrar monte edilebilir. MEISINGER, buhar yöntemi 
ile sterilizasyonu önerir. Tüm uygun komponentler DIN EN ISO 17665’ a – Sağlık 
Hizmetleri için Ürünlerin Sterilizasyonu – Nemli ısı ve ST79’ a ( 30 dak. 121 °C’de 
(250 °F) 20 dakikalık kuruma süresi ve / veya 132 °C’ de  (270 °F)/ 134 °C’ de (273 
°F) fraksiyonlu vakum ile 20 dakikalık kurulama süresi) göre steril edilebilir.

Sterilizasyon için parçaların sarılması gerekir. Lütfen sterilizasyon poşetleri kullanın. 
Üreticinin sterilizasyon için kullanma talimatlarına uymak önemlidir. 134°C nin 
üzerindeki sterilizasyon sıcaklığından kaçınılmalıdır. Aşırı sıcaklık, çalışan parçaların 
sertliğinde kayba yol açabilir ve dolayısıyla bu da raf ömründe bir azalmaya sebep 
olur. Her sterilize edilmiş ürün paketinde, sterilizasyon tarihini ve kullanım tarihini 
gösteren bir indikatör kullanılmalıdır.

Döner aletler aşınmaya maruz kalır. Bu nedenle, her bir kulanımdan önce aletler 
kontrol edilmelidir. Bir ürünün çoklu kullanım seçeneği ve sorumluluğu ve uygulama 
sıklığı, yalnızca her durumda uygulamaya ve ürünlerin olası yıpranmasına bağlı olarak 
tedaviyi yapan klinisyenin kararı ve sorumluluğundadır. 

Şüphe durumunda ürünler erkenden sınıflandırılmalı ve değiştirilmelidir. Uygun 
şekillerde bakımı yapılır ve yeniden işlenirse, döner aletler on kata kadar daha uzun 
kullanılabilir. (bir kez = bir implant yerleştirme).
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RAŞETİN KULLANIMI

Tork kontrol cihazı içeren myplant two raşeti, manuel implant yatağını hazırlama ve 
implant yerleştirme için tasarlanmıştır.

Aşağıda kullanımı ve hazırlığı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. 

RAŞET

TORK ENDİKATÖRÜ

Tutma parçası Kılavuz oluklar Sökme somunu Yön göstergeli serbest bırakma düğmesi

Raşet tutucu Klips

Tork skalası

Sıkma yayı
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Tork Endikatörünün montajı

Tork Endikatörü, raşetin ortasına yerleştirilir. Tork Endikatörünün raşet tutucusu, raşetin 
kılavuz oluklarına yerleştirilir, böylece Tork Endikatörü bağlanır. Raşet şimdi kullanıma 
hazırdır.

Önemli: Tork control cihazı, final torkunu okumak için genellikle son vidalama işleminin 
sonunda raşete eklenir. Gerekirse, mevcut torku belirlemek için implantasyon sırasında 
da kullanılabilir.

Bu adaptörü raşete yerleştirmek için sıkma yayını çekin. Uygulanan tork değerini ölçmek 
için endikatör takılı raşetin başı parmakla sabitlenir ve sıkma yayı diğer el ile sıkılır. Bu, 
sıkma kuvvetinin kontrol edilmesini ve okunmasını sağlar.
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Raşetin sterilizasyonu

Raşeti sterilize etmek için, alet tamamen bileşenlerine ayrılmalıdır.

Sökme

Raşet sökme somunu tamamen gevşetilir, böylece tüm parça raşetten ayrılır.

Ardından, serbest bırakma düğmesine aşağı doğru basılır ve saat yönünün tersine 180° 
döndürülür. Serbest bırakma düğmesi, sökme somunu ve aşağıda bulunan yay civatadan 
çıkarılır. Raşet şimdi tamamen parçalarına ayrılmıştır ve yeniden işlenebilir.

Takma

İşlemden sonra raşeti tekrar monte etmek için, yay civatanın üzerine yerleştirilir ve 
sökme somunu civatanın üzerine kaydırılır. Kilitli serbest bırakma düğmesi şimdi civataya 
tekrar takılabilir. Ardından monte edilen civata raşete vidalanır.
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TORKLU RAŞETİN KULLANIMI

Torklu raşet, protetik bileşenlerin tanımlanmış vidalama ve sökme işlemlerinde kullanılır.
İstenilen tork değeri, yay üzerindeki ayar somunu ile kademesiz olarak ayarlanabilir. Ayar, 
ölçü kolundaki ölçüden okunabilir.

Raşet adaptörü takmak veya çıkartmak için, her iki tarafta bulunan pimi ok yönünde baş 
parmak ve işaret parmağıyla çekin

Torklu raşeti kullanırken, istenilen yönde olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. 
(vidalama / sökme):

Kesin tork bırakma basıncı, sadece ayar somunun sapında bulunur. (oka bakınız) Torklu 
raşet sadece bir parmak dokunuşuyla serbest bırakılır. Sapa, kesinlikle baş parmak ve 
işaret parmağıyla dokunulmamalıdır. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında, raşetin ölçü 
kolu eksen etrafında kırılır. Serbest bırakma duyulabilir ve algılanabilir. Tutma kolu serbest 
bırakıldığında, torklu raşet ilk konumuna geri döner.

Not: 
Ayar somunun üzerindeki iki vida 
(X) gevşetilmemelidir çünkü bu 
kalibrasyon kaybına sebep olabilir.

X
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Not: 
Tork ucu kırıldıktan sonra, protetik 
bileşenlere zarar verebileceğinden 
dolayı basmaya devam etmeyiniz.

Hazırlık

Torklu raşeti temizlemek için, tamamen tüm parçalarına kadar sökülmelidir. Bunun için 
ayar somunu tamamen sökülür. 

Plastik pulun sökülmesine gerek yoktur, fakat gerekirse çıkarılabilir. Temizlendikten sonra, 
torklu raşetin doğruluğunu etkilediğinden, pul tekrar bastırılmalıdır.

Torklu raşet şimdi tamamen sökülmüştür ve onaylı yeniden işleme talimatlarına uygun 
olarak temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir.

Temizleme ve dezenfeksiyondan sonra torklu raşet yeniden monte edilerek sonunda steril 
edilebilir.

Raşet ucu

Menteşe

Civata Ölçü skalası

Skala Plastik pul

Yay

Ayarlama somunu
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GENEL GÜVENLİK ÖNERİLERİ

myplant two implant sistemi eğitimli personelin kullanımı için tasarlanmıştır. Uygulamaya 
klinisyen tarafından ve endikasyona bağlı olarak karar verilir. İmplantlar, tanı, preoperatif 
planlama, cerrahi teknikler ve protez restorasyonu dahil yalnızca diş implantolojisinde 
uzman diş hekimleri ve doktorlar tarafından yerleştirilebilir. İmplantın yüzey kısmına 
kullanıcı tarafından dokunulmaktan kaçınılmalıdır. Aletler her bir implantın çap değişkenine 
göre uyarlanmıştır. Sadece eşleşen aletleri kullanmaya özen gösterin. Lütfen ilgili renk 
koduna dikkat edin. İlgili kullanıcı somut uygulama ve ilgili implant sistemi tasarımında, 
karşılık gelen protez restorasyonu ve dolayısıyla mevcut duruma bağlı olarak (endikasyon) 
ürünün ayrıntılı uygulamasına yalnızca ve kendi sorumluluğunda karar verir. Uygulamadaki 
metodik hatalar, implant kaybına sebep olurken bunun yanında peri implant kemikte ciddi 
hasara neden olur. Not olarak: Doktorlar, diş hekimleri ve teknisyenler için uygun bilgi 
ve eğitim seçenekleri Hager & Meisinger GmbH tarafından sunulmaktadır. Ürünlerimizle 
ilgili teknik uygulama önerileri yazılı olarak, elektronik ortamda veya kanıtlara dayalı 
olarak verilmektedir. Ürün temel olarak tarafımızdan piyasaya sürüldüğü sırada bilim 
ve teknolojide son teknolojidir. Kullanıcıyı, ürünle ilgili endikasyonlar için kişisel olarak 
test etme ve dentoalveolar cerrahi / implantaloji alanında daha fazla eğitim sağlama 
yükümlülüğünden kurtarmaz.

Tedavi için sadece sisteme özgü bileşenler ve aletler kullanılabilir. Sisteme ait olmayan 
bileşenlerin kullanılmasının yanısıra bazı değişikliker implant sisteminin çalışmasını 
engelleyebilir (uyum sorunları, sürenin kısalması ve implant kırığına kadar oluşan hasarlar) 
ve üretici tarafından herhangi bir garanti ve değişiklik yapılmasını engelleyebilir. Bu özellikle 
önerilmeyen diğer uygulama prosedürleri içinde geçerlidir. Aletlerin ve implantların 
karıştırılmasıyla sistem hataları en aza indirilmelidir. Bu nedenle, renk kodlaması ve/veya 
etiketleme dikkate alınmalıdır. myplant two ürünlerinin işlenmesi ve uygulanması yalnızca 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu gibi durumlarda oluşabilecek zararlardan dolayı 
sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin uygulanmasına ilişkin teknik tavsiyeler yazılı, 
elektronik ortamda ve tanıtımlarda mevcuttur. Bunun temeli biz piyasaya girerken bu 
ürünün en son teknolojiye dayanmasıdır. Kullanıcıyı, ürünle ilgili endikasyonlar için kişisel 
olarak test etme ve dentoalveolar cerrahi / implantaloji alanında daha fazla eğitim sağlama 
yükümlülüğünden kurtarmaz. Çene kemiğinde döner aletlerden kaynaklanan termal 
hasarlardan kaçınılmalıdır (kullanıcı çalışması, düşük hızlarda, aralıklı ve yeterli soğutma 
ile olmalıdır).
Döner aletler aşınmaya maruz kalır. Bu sebeple, her bir kullanımdan önce cihazların 
kontrol edilmesi gerekir. Bir ürünün çoklu kullanım seçeneği ve sorumluluğu ve uygulama 
sıklığı, yalnızca her durumda uygulamaya ve ürünlerin olası yıpranmasına bağlı olarak 
tedaviyi yapan klinisyenin kararı ve sorumluluğundadır. Şüphe durumunda, ürünler her 
zaman erkenden sınıflandırılmalı ve değiştirilmelidir. 

Hazırlık cihazlarının kullanımı ve yeniden işlenmesi ile ilgili tüm önemli kullanım talimatlarına 
“Tıbbi Alandaki MEISINGER Ürünleri Genel Uygulama ve Güvenlik Talimatları” ve altında 
“Tıbbi Alandaki Meisinger & Hager GmbH Ürünleri Yeniden İşleme Talimatları (temizlik, 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon)” www.meisinger.de web sitesinde bulabilirsiniz. Hager 
& Meisinger GmbH firmasından myplant two implant sistemi için Ugulama ve Güvenlik 
talimatları altındaki önemli uygulama talimatlarını ve implantasyon adımlarını içeren 
endikasyonları ve kontraendikasyonları bulabilirsiniz.
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TEDARİK

Bu belgede verilen myplant two ürünlerinden bazıları tüm ülkelerde bulunmayabilir. 
myplant GmbH firmasından talep üzerine detaylı bilgi alabilirsiniz.

DİKKAT

Bu belgede verilen uyarılara ek olarak, myplant two ürünleri ağız içerisinde kullanıldığında 
aspirasyona karşı korunmalıdır. Lütfen kullanım kılavuzunun yanı sıra cerrahi ve protez 
prosedürleri kılavuzuna da dikkat edin.

GEÇERLİLİK

Bu dökümanın yayınıyla önceki tüm versiyonları hükümsüz kılınmıştır.

BELGELEME

myplant two ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen ilgili kullanım talimatlarına ya da 
myplant two temsilcisine başvurunuz.

RUHSATLANDIRMA GEREKSİNİMLERİ

Meisinger, ürettiği yüksek kaliteli tıbbi cihazlarla 1888 yılından itibaren varlığını sürdürmek-
tedir. Tıbbi cihaz üreticisi olan bir şirketin kalite yönetim sistemi belirli özel gereklilikleri 
karşılamalıdır. Bu ileri derecede yüksek standartlı gereklilikler ISO 13485’te tanımlanmıştır 
ve firmamız tarafından bunlara titizlikle uyulmaktadır. Firmamızın ISO 13485:2016 
gereğince almış olduğu MDSAP sertifikası, uluslararası otoritelerin ABD (FDA), Kanada 
(Health Cana-da), Avustralya (TGR), Japonya (MHLW) ve Brezilya’da (ANVISA) getirdiği 
gerekliliklere uyum sağlamakta olduğumuzu doğrulamaktadır. Müşteri olarak bizden 
alacağınız tüm tıbbi cihazlar, Avrupa Birliği Medikal Cihazlar Yönetmeliği 93/42/EEG’nin 
yürürlükteki tüm gerekliliklerine uymaktadır. Firmamız Bağımsız Bildirim Komitesi 
tarafından belirlenen standartlar uyarınca sertifikalandırılmıştır. Firmamızın güncel 
sertifikalarını, internet sayfamızda www.meisinger.de adresinde bulabilirsiniz.
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Üretici firma

Ürün numarası

Lot numarası

ABD federal yasaları bu ürünün sadece diş hekimliği uzmanı tarafından 
satılabileceği veya sipariş verebileceğini sınırlar.

Kulanım talimatlarını izleyin

Radyasyon ile steril edilmiştir

Geçerlilik Süresi

Yalnızca tek kullanımlıktır

Ambalaj hasar görmüş ise kullanmayın

Güneş ışığından uzak tutun 

Dikkat, beraberindeki belgelere dikkat edin

Non steril

SEMBOLLERİN ANAHTARI
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myplant GmbH | Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss | Germany

Phone: +49 2131 1259-465 | Fax: +49 2131 2012-222 | E-Mail: info@myplant-dental.com | Internet: www.myplant-dental.com

Hager & Meisinger GmbH | Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss | Germany

Phone: +49 2131 2012-0 | Fax: +49 2131 2012-222 | E-Mail: info@meisinger.de | Internet: www.meisinger.de

myplant Turkey | Ayazağa Mah.Cendere Cad. no:109-K/13 Vadi İstanbul 2B Blok Kat:2 | Sarıyer / İstanbul | Turkey

Phone: +90 212 706 -0229  | Internet: www.myplant-dental.com


