Шановні лікарі-стоматологи!
Компанія Global D постійно працює над розробкою та виготовленням продуктів, що мають на меті
спростити та вдосконалити щоденну практику стоматолога-хірурга.
Однією з таких новинок є набір для навігаційної хірургії ULTIMATE.
Зручний та успішний принцип роботи хірургічного протоколу ULTIMATE був адаптований для навігаційної хірургії. В ситуаціях, коли коректне встановлення імплантату по відношенню до сусідніх
зубів, біологічних утворень або ще через якісь причини є ускладненим – ви можете використати
набір для навігаційної хірургії ULTIMATE та встановити імплантат/імплантити за допомогою
навігаційного шаблону. Він є повністю сумісний з хірургічним протоколом ULTIMATE та відповідає
його основним параметрам: прогресивна послідовність буріння, гомотетична до дизайну імплантатів форма кісткового ложа, рівномірний первинний контакт з кісткою всієї поверхні імплантата.
За допомогою набору для навігаційної хірургії ULTIMATE можливо встановити імплантати серії
In-Kone® (Ø 3.5-4 мм, довжиною 6 мм, 8.5 мм, 10 м, 11.5 мм та 13 мм) та імплантати серії 3.0.
Спочатку відбувається планування шаблону на основі КТ та оптичного відбитку щелепи пацієнта
– бібліотеки імплантатів Global D доступні у всіх популярних програмах для планування. Якщо ви
користуєтесь програмою з відкритим кодом, то параметри імплантатів для додавання в програму
можна отримати в Implantiss, зробивши запит на email. Положення гільзи в тілі навігаційного шаблона задається у відповідності до довжини імплантата, який планується встановити. (мал. 1) В
процесі підготовки ложа під імплантат був використаний «європейський» підхід, тобто протокол
грунтується на використанні спеціальних бурильних ключів для керуванням напрямком та глибиною препарування кісткового ложа імплантата. (мал. 2)
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Встановлення імплантату відбувається через шаблон та допомогою спеціальних імплантовводів.
(мал. 1, 3) Це дозволяє встановити імплантат коректно на спеціально розраховану глибину і є
важливим моментом при плануванні тимчасової ортопедичної конструкції, що встановлюватиметься на імплантат у випадку його негайного навантаження. Рекомендації та керівництво по
роботі з цим та іншими хірургічними протоколами ви можете переглянути та завантажити на сайті
www.implantiss.com
Даний хірургічний набір для навігаційної хірургії ULTIMATE вже доступний для придбання або
оренди в Implantiss.
Продовжуєм інформувати вас про всі останні новини і пропозицій для успіху вашої практики!
З повагою, ІMPLANTISS.
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