
 

Neo CMI Implant 
SYSTEM 

 

1. Opis produktu.  

Implanty Neo CMI Implant wykonane są z tytanu (tytan klasy 4) i są przeznaczone do chirurgicznego umieszczania w 

kości wyrostka zębodołowego w celu zastąpienia funkcji brakującego zęba. 

2. Przeznaczenie. 

W celu przywrócenie właściwych funkcji narządu żucia oraz poprawę wyglądu estetycznego pacjenta, Implant Neo CMI 

zastępuje brakujący ząb poprzez utworzenie przeszczepu kostnego przy wyrostku zębodołowym szczęki i żuchwy 

podczas zabiegu chirurgicznego. Po odbudowie kości, implant spełnia rolę brakującego zęby poprzez integrację z 

nadbudową i sztucznym zębem. 

3. Przechowywanie. 

Hermetycznie zamknięte opakowania należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła w 

temperaturze pokojowej. 

4. Sposób użycia. 

 Przed zabiegiem 

i. Przed wyborem odpowiedniego rozmiaru implantu należy sprawdzić warunki w jamie ustnej pacjenta. 

ii. Sprawdź, czy instrumenty chirurgiczne i narzędzia są wysterylizowane i gotowe użycia zgodnie z planem 

zabiegu. 

 Sposób użycia 

1 ETAP  

i. Sprawdź położenie implantu. Weź pod uwagę wysokość kości sąsiadującej z powierzchnią implantu lub 

odległość między sąsiadującymi implantami. 

ii. Wykonaj nacięcie na dziąśle, w którym zostanie umieszczony implant. 

iii. Nawierć około 1~ 2 mm w warstwie korowej kości za pomocą wiertła Guide Drill. 

iv. Nawierć na głębokość odpowiednią do umieszczenia implantu za pomocą  wiertła Initial Drill z zamontowanym 

stoperem (zalecana prędkość: 1200 obr / min) 

*Maksymalna długość wiertła jest o 1,2 mm dłuższa niż długość implantu, dlatego należy uwzględnić tę różnicę 

podczas implantacji. 

*W trakcie nawiercania należy irygować pole operacyjne, aby zminimalizować uszkodzenie kości 

spowodowane nagrzaniem kości. 

v. Po zakończeniu wiercenia sprawdzić głębokość i stan łoża implantologicznego za pomocą wskaźnika głębokości 

(Depth Gauge) 

vi. Użyj równoległościomierza, aby określić odpowiednie położenie i kierunek otworu. Następnie sprawdź związek 

okluzyjny z antagonistą. 



vii. Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła Twist Drill w zależności od średnicy implantu i nawierć na ustaloną za 

pomocą stopera głębokość. 

viii. Gdy gęstość kości wynosi D4, należy zakończyć nawiercanie po użyciu  wiertła Twist Drill  a w przypadku kości 

D3 należy zakończyć nawiercanie na ostatnim wiertle Twist Drill. W przypadku gęstości D1 i D2 należy wykonać 

otwór za pomocą  wierteł Profile Tap/Cortical Tap (do natychmiastowego obciążenia) lub wierteł 

Countersink/Cortical Drill  (do odroczonego obciążenia). Zalecana prędkość podczas korzystania z wiertła 

Surgical Tap: 50 rpm) 

*Szczegółowe procedury chirurgiczne dostępne są w katalogu. 

ix. Otwórz opakowanie z implantem po wcześniejszym sprawdzeniu rodzaju, rozmiaru i daty ważności implantu 

podanego na etykiecie i stanie opakowania. 

x. Zamocuj implant na śrubokręcie Fixture Driver. Śrubokręt można stosować w połączeniu z kątnicą lub kluczem 

dynamometrycznym. 

xi. Zachowaj ostrożność, aby zapobiec zanieczyszczeniu implantu. Wprowadź implant do otworu nawierconego 

w kości z momentem obrotowym 35-45 Ncm, i wkręć za pomocą kątnicy ustawionej na obroty 25-35 Ncm 

Nie przekraczaj momentu obrotowego 50 Ncm w trakcie umieszczania I implantacji.  

Wprowadź implant na głębokość o co najmniej 0,5 mm poniżej krawędzi korony w celu minimalizacji utraty 

kości. 

xii. Remove the fixture driver by slight lift. 

*Podczas umieszczania implantów za pomocą Torque Ratchet lub Fixture Driver, upewnij się, że nie użyjesz 

nadmiernej siły. Może powodować martwicę i różnego rodzaju defekty, ponieważ kość została nadmiernie 

ściśnięta. Kiedy poczujesz silny opór (około 50 Ncm) usuń implant obracając go, następnie użyj wiertła  

o większej średnicy lub wymień implant po zastosowaniu wiertła Surgical Tap. Jeśli nadal występuje nadmierny 

opór, powoli umieść implant na żądanej głębokości lub dokręć go ponownie do 40 Ncm po obróceniu go w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

xiii. Po wprowadzeniu implant użyj pin do ukierunkowania implant. Pin zamontowany na implant pozwala na 

określenie położenia łącznika i kierunku implantu 

xiv. Lekarz wykonujący zabieg decyduje o użyciu śruby zamykającej lub śruby gojącej (mocowanej z siłą 8-10 Ncm) 

i zaszyciu tkanek. 

2 ETAP 

i. Gdy pole operacyjne jest już wygojone odsłoń śrubę zamykającą poprzez delikatne nacięcie błony śluzowej, 

ii. Usuń śrubę zamykającą i załóż śrubę gojącą. 

* Przed osadzeniem śruby gojącej (50rpm) usuń nadmiar kości wokół koronalnej części implantu za pomocą 

instrumentu Bone Profiler. 

iii. Ponownie załóż szwy. 

 

 

 

 


