
 
 

Інструкція із застосування  

Для уважного вивчення  

 

Двоетапний імплантат  
 

Загальні інструкції для імплантатів  
Знання відповідної спеціальної літератури є передумовою для проведення 

імплантологічних процедур. Обов'язково необхідна наявність хірургічного досвіду у 

оцінці нормального або патологічного ходу лікування. Перед імплантацією необхідно 

провести планування протезування - навіть якщо у подальшому хірургічна ситуація 

вимагає внесення змінень до раніше складеного плану. Тільки цієї інструкції з 

застосування недостатньо для негайного використання системи імплантатів.  

 

Опис  
Система імплантатів призначена для ендоссальних стоматологічних імплантацій. Вона 

складається з імплантатів, хірургічних та протезних інструментів, а також абатментів. 

Система імплантантів підходить для одно- та двоетапного методів імплантації.  

 

Істотні складові  
Матеріали беріть з відповідних відмічених упаковок згідно керівництва з застосування 

системи.  

 

Сфери застосування (Показання)  
Система ендооссальних імплантатів.  

 

Протипоказання  
Абсолютні:  

• Пацієнти, системний стан яких не дозволяє проведення імплантації (для більш 

детального розуміння цих обширних протипоказань необхідно вивчити відповідну 

спеціальну літературу).  

• Декомпенсований цукровий діабет або інші декомпенсовані системні захворювання  

• Недостатня гігієна ротової порожнини, недостатнє дотримання пацієнтом правил 

лікування  

• Хвороби крові, імунодефіцити  

• Алергія на складові системи імплантатів  

• Алергія на титан  

• Поточна або передуюча терапія з використанням біфосфатів  

• Захворювання, пов'язані з порушенням обміну речовин у кістковій тканині  

• відновлення одиночних зубів на імплантатах діаметром 3.4 мм та менше  

 

Відносні:  

• Діабет, Бруксизм, Алергії, Вагітність  
• Алкогольна та наркотична залежність, паління.  
• Терапія з використанням антикоагулянтів  

• Захворювання нижньощелепного суглоба (з іншої сторони багато захворювань 

нижньощелепного суглоба за допомогою імплантологічної терапії можуть бути 

виліковні)  

• Залишки коренів, парадонтит  



• Схильність до кровотеч  
• Після променевої терапії лікування з використанням імплантатів має бути погоджено з 

терапевтами, які проводили променеву терапію  

• Захворювання, пов'язані з порушенням обміну речовин.  
• Перед, під час або після променевої терапії та/або злоякісних захворювань  
• Психічні захворювання  
• Больові синдроми  

• Недостатня кількість кісткової тканини: особливо у вертикальному вимірюванні та/або 

перебування у безпосередній близькості від структур, схильних до захворювань 

(верхньощелепної пазухи і т.д.)  

• Необхідно перевірити, чи не можна використовувати для більшої безпеки базальне 

остеоінтегрований імплантат (напр. BOI)  

 

Метод  
Під місцевою анестезією створюється ложе для імплантату з використанням обертових та 

витісняючих інструментів. Для препарування відповідного ложа для імплантату 

рекомендовано використання борів та дотримання наступної послідовності у використанні 

борів:  

Слід триматися на відповідній додатковій відстані від структур, які потребують 

дбайливого ставлення. Детальну інформацію з цього аспекту у вигляді схем Ви знайдете у 

наших докладних брошурах, присвячених нашій продукції. Під час препарування 

кісткового ложа слід приділити увагу необхідності ґрунтовного охолодження ложа 

імплантату та фрез (напр. за допомогою охолодженого (стерильного) фізіологічного 

розчину). Число обертів при свердлінні ні в якому разі не повинно перевищувати 500-800 

об/хв. Постійно слід використовувати тільки гострі бори (макс. 10 застосувань). 

Використовувати інтермітуючу техніку для фрезерування та свердління.  

Імплантант витягується з стерильної упаковки безпосередньо перед введенням та 

стабільно встановлюється у кісткове ложе. Обов'язково слід відразу надійно його 

встановити. Гвинтові імплантати вкручуються за допомогою храпового механізму (RAT 

2), гайкового ключа з обмеженням по крутному моменту (TW 2) або викрутки. Щоб 

зменшити нагрівання від тертя, процес вкручування потрібно здійснювати повільно та без 

великого тиску. Залежно від наявної кількості кісткової тканини та розробленого плану 

для проведення імплантації імплантати або повністю занурюються у кісткове поглиблення 

та повністю при цьому закриваються кісткою, або їх шийка, що представляє собою 

відполірований стрижень, виступає з кістки після введення імплантату. Оскільки у період 

загоєння над імплантатом, прикритим слизовою оболонкою, носиться знімний зубний 

протез, то імплантат слід повністю занурювати у кістку з метою уникнення його оголення 

в період загоєння, а також тиску на імплантат при жуванні. При обранні імплантату слід 

враховувати ширину, висоту та щільність наявної кістки. Рекомендується, якщо кістка 

м'яка, уникати її надмірного свердління, а скоріше стиснути її рухами, які відтісняють  

в сторону шляхом використання остеотомів. Після цього імплантат або закривається за 

допомогою хірургічного болта-заглушки з боку ротової порожнини (двоетапний метод), 

або накручується ФДМ відповідної довжини (в залежності від товщини слизової 

оболонки) (одноетапний метод). За необхідності далі проводиться ушивання рани та 

рентген-контроль.  

У період загоєння (в залежності від щільності кістки рекомендовані 3-6 місяців) регулярно 

після певних часових інтервалів слід проводити контроль ситуації після проведеної 

операції. У разі неповного загоєння слизової оболонки та/або передчасної її пенетрації 

рекомендується замінити хірургічний болт-заглушку на ковпачок для загоєння (ФДМ).  

Якщо статика усієї конструкції та ситуація приведення це дозволяють, імплантати можуть 

навантажуватись прямо безпосередньо після введення. Тут рішення приймає лікуючий 

лікар. Якщо є сумніви, то слід витримати інтервал для загоєння 3-5 місяців (в залежності 

від щільності кістки), не проводячи навантаження імплантату. Після закінчення цього 

періоду, що відводиться на загоєння, проводиться рентгенологічний та клінічний 



контроль. Для протезного обслуговування використовуються абатменти системи 

імплантатів. Наведена нижче таблиця містить інформацію про відповідні деталі.  

Для отримання більш детальної інформації, дивіться керівництво із застосування системи. 

Базальні імплантати можуть використовуватися тільки кваліфікованими особами, які 

мають дійсний дозвіл, виданий виробником. Цей дозвіл включає в себе: консультування 

пацієнтів, підготовку планів лікування, введення імплантатів, протезування, 

післяопераційний догляд (протягом наступних декількох років).  

 

Побічні ефекти  
Тимчасові:  

Болі, відчуття напруги, припухлості, утруднення мови та запалення ясен.  

• Тривалі:  

• Свищи у ротовій та носовій порожнинах  

• Локальні або системні інфекції  

• Точкові злами кістки у період використання  

• Навіть при правильній хірургічній та протезній методиці - як в тім це стосується і 

інших стоматологічних імплантатів - можливе виникнення горизонтальних та 

вертикальних кісткових руйнувань. Неможливо заздалегідь передбачити тип та обсяг 

кісткової деструкції. Функціонально обумовлена та запальна кісткові деструкції 

можуть поєднуватися. Якщо імплантати розташовуються поблизу від структур, що 

вимагають особливої обережності (нерви, верхньощелепна пазуха, сусідні зуби та ін.), 

це може призвести до оборотного або повного пошкодження акумулятора цих 

структур. Для захисту від інфекцій, можливо, є необхідність профілактичного прийому 

антибіотиків. Тривалі болі, пов'язані зі стоматологічними імплантатами, були описані. 

Якщо не здійснюється остеоінтеграція, то можлива ексфоліація імплантату.  

 

Взаємодії  
У літературі описувалися взаємодії між титановими поверхнями та фторвмісними 

препаратами по догляду за ротовою порожниною. Пацієнту необхідно про це повідомити. 

З причини відрізняючої рухливості крестальних імплантатів та природних зубів при 

комбінованих роботах можна розраховувати на абсолютно різні статичні впливи. Великі 

імплантаційно-протезні системи на крестальних імплантатах можуть обмежувати 

гнучкість та рухливість кісток черепа відносно один одного. У зв'язку з цим були описані 

хворобливі стани.  

 

Застосування  
Діагностика / Пояснення  

Діагноз ставиться на основі анамнезу, клінічного обстеження, рентгенологічного 

обстеження з використанням рентгенівських знімків з малим форматом та 

ортопантомограми, а також за необхідності СТ-обстеження. Рекомендується довіряти 

проведення повного медичного обстеження кваліфікованим медикам загальної 

спрямованості. Імплантації представляють собою втручання, про особливості яких 

потрібно повністю інформувати пацієнта. Потрібні роз'яснення по можливостям 

альтернативного лікування та наслідків імплантацій, а також наслідків при можливій 

невдачі. Особливо потрібно звернути увагу на важливість гігієни ротової порожнини та на 

витрати на післяопераційне лікування. Про те, яким чином і в якому обсязі потрібно 

провести роз'яснювальну роботу, говориться у відповідних юридичних документах.  

 

Інструкції  
• Після імплантації у карточці пацієнта повинні бути описані види використаних 

імплантатів та номер партії  

 Імплантати повинні використовуватися з урахуванням їх терміну придатності  

 Імплантати повинні зберігатися у сухих приміщеннях в закритій упаковці. 

Відкриватися повинні безпосередньо перед їх введенням. Слід уникати будь-якого 



дотику імплантатів з чужорідними речовинами до їх використання. Не можна 

торкатися до ендоссальної частини імплантату.  

 У разі випадкового проковтування імплантатів, абатментів або іншого приладдя слід 

встановити місцезнаходження предмета (за допомогою рентгена і ін.) та прийняти 

необхідні медичні заходи.  

• Загоєння імплантату слід регулярно контролювати (напр. за допомогою рентгена).  

 З метою уникнення нанесення шкоди кістковій тканині потрібно своєчасно видалити 

неостеоінтегровані або інфіковані імплантати. Час, коли це слід зробити, визначає 

стоматолог.  

 

 

 

 

Термін придатності / зберігання імплантатів  
Термін зберігання імплантатів складає 5 років з моменту стерилізації; дивіться дату 

закінчення терміну придатності на упаковці. Зберігати у сухих приміщеннях в закритій 

упаковці.  

 

Зауваження  
Тільки імплантати в оригінальній закритій упаковці вважаються стерильними в період 

терміну придатності. Якщо імплантати рестерилізуються кінцевим споживачем, в цьому 

випадку - незалежно від методу стерилізації - відповідальність знімається. Стерильні 

продукти позначені знаком STERILE. Термін придатності позначений символом пісочний 

годинник. Вказівка LOT позначає номер партії. Імплантати можуть використовуватися 

тільки один раз. Компанія Dr. Ihde Dental AG залишає за собою право змінювати дизайн 

продуктів та комплектуючих або їх упаковки, відповідно узгоджувати інструкції з 

застосування, а також заново домовлятися про ціни та умови поставки. Гарантія 

поширюється тільки на заміну бракованого товару. Інші претензії виключені.  

 

Умовні позначення  

 

 Ознайомлення з інструкціями для застосування 

 
Використати до 

 Стерильність. Метод стерилізації з використанням випромінювання. 

 
Повторно використовувати заборонено 

 
Номер партії 

 
Не використовувати при пошкодженні упаковки 

 
Виробник  

 
Дата виготовлення 

 
Берегти від вологи 

 
Температурне обмеження 

 
Придбання даного виробу доступне виключно лікарям або іншому 

кваліфікованому медичному персоналу або відповідно до їх приписів. 
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У разі, якщо імплантати будуть піддані повторній обробці (очищення, повторна 

стерилізація), може виникнути інфекція, тому що відсутні затверджені методи для 

цих заходів.  
 

При обробці рестерилізованих медичних пристроїв, правила RKI-керівництва та 

європейського стандарту EN ISO важливі та їм необхідно підкорятися. Керівні 

вказівки з обробки наших інструментів знаходяться у супроводжуючій їх брошурі. У 

той же самий час ці керівні вказівки розташовані на нашому веб-сайті.  

 

Зберігати у недоступному для дітей місці. Призначено тільки для використання 

стоматологом або хірургом.  

 

Дуже важливо ретельно прочитати керівництво з застосування системи (system 

application prospectus, SAP) для системи імплантатів, яку ви плануєте 

використовувати. Це керівництво містить важливу інформацію про застосування 

компонентів системи.  
 

 

 

Др. Іде Дентал АГ,  

Дорфплатз 11 Ч – 8637 Гоммісвальд, 

Швейцарська Конфедерація 
Dr. Ihde Dental AG, Dorfplatz 11 CH-

8737 Gommiswald/SG 

Tel. +41 (0)55 293 23 23 

Fax +41 (0)55 293 23 00 

contact@implant.com 

www.implant.com 

Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ «ІМПЛАНТ КОМПАНІЯ»  

08325, Київська область, Бориспільський 

район, село Щасливе, вулиця Лесі 

Українки, будинок 14 

Тел. +38 044 227 77 14;  

        +38 067 235 55 77.  

Електронна адреса: contact@ihdedental.ua 

 

Dr. Ihde Dental GmbH, Erfurter Str. 19 D-85386 Eching/München 

Tel. +49 (0) 89 319 761 0 

info@ihde-dental.de 

www.ihde-dental.de  

ТОВ ВанвейБіомед, BY 220123, Білорусь, м. Мінськ, Вул. Кропоткіна 84  

+375 29 997 99 99  

info@swissbiomed.ru 
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