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1.Ürün Açıklaması  
 Dental İmplantları biyouyumlu titanyum veya titanyum alaşımından üretilmiştir. IMPLATECH  Dental İmplantları çeşitli yüzey 
muameleleri içerir. Spesifik ürün tanımı için lütfen ayrı ürün etiketlerine bakınız. 

 
2. Kullanım Amacı  

 IMPLATECH  diş implantları;  
Dental implant sisteminin ana parçası olan implant, yapay diş kökü olarak bilinir. Kumlanmış ve hidrofilik dış yüzeyi ile çene kemiğine 
efektif olarak tutunur. Üzerine iç vida yardımıyla bağlantısı yapılan abutment ile hasta ağzında ömür boyu kalır. 
Dental İmplant Sistemlerinin parçaları, kısmen veya tam dişsiz maksiler veya mandibuler arklarda tek üye, çok üyeli veya tüm ark sabit 
ve/veya hareketli protezlerin desteklenmesinde ve/veya tutuculuğunda kullanılabilir. 

  
3. Endikasyonlar  

 Tam ve kısmi dişsiz hastalar  
 Çene ve yüz defektlerinde  
 Aşırı rezorbe kretleri olan tam diş eksikliklerinde  
 Hareketli bölümlü protez kullanımında güçlük çeken hastalarda  
 Oldukça uzun boşluk içeren sabit protez hastalarında  
 Hareketli tip protez kullanmayı reddeden hastalarda   
 Dişlerini prepare ettirtmek istemeyen hastalarda  
 Herhangi bir dişsiz sahada veya tam protezin oturduğu yumuşak dokularda meydan gelen ciddi değişiklik durumlarında  
 Oral muskuler koordinasyonun bozuk olduğu durumlarda  
 Doku toleransının düşük olduğu durumlarda  
 Protezin stabilitesini bozan parafonksiyonel alışkanlıkların mevcut olduğu hastalarda   
 Tam protezlerden fazla beklentisi olan hastalarda  
 Aşırı kusma refleksi olan hastalarda  
 Hareketli proteze psikolojik olarak karşı çıkan hastalarda  
 Sayısı ve konumu yetersiz destek diş mevcudiyetinde  
 Komşu dişlerin sağlıklı olduğu tek diş eksikliğinde  
 Travmaya bağlı diş kayıpları veya kök kırıklarında  
 İnternal granülomların mevcudiyetinde  
 Koruyucu yöntemler veya cerrahi ile düzeltilmesi mümkün olmayan apikal periodontitisli non-vital dişlerin varlığında  
 Eksternal ve internal kök rezorbsiyonlarında 
 Ortodontik ankraj amaçlı olarak 
 Diş agenezi  
 Konservatif tedavi isteği (Hastanın sağlıklı dişlerine müdahale edilmemesi isteği) 

4. Kontrendikasyon  
 Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü. Burada öncelikle düşünülmesi gerek cerrahi strestir. Çünkü bir cerrahi işlem  sırasında 

salgılanacak adrenalin hastanın kardiak durumunu olumsuz olarak etkileyecektir. Ayrıca yine kontrol edilemeyen vazokonsturksiyonlar 
söz konusu olabilir, bunlar da kalp ritminde bazı bozukluklara sebebiyet verebilir. Bu hataların hemen hepsi antikoagulan ilaç 
kullandıkları için, bir koagulasyon bozukluğu söz konusu olabilir. Ayrıca enfeksiyonlara karşı risk de söz konusudur.  

 Kalp kapakçığı protezi taşıyanlar. Aynı şekilde cerrahi stres,koagulasyon dengesizliği ve kalp kapakçığının kaybına kadar giden 
enfeksiyonlara karşı risk  söz konusudur.  

 Ağır böbrek hastalıkları. Burada kalsiyumun tubuluslardan emilmemesi söz konusudur. Bu da kalsiyumun metabolik kaybına neden 
olur. Parathormon malfonksiyonu. Metabolik osteopeniye neden olur. Enfeksiyon riski.  

 Ağır osteomalazi tedavisi.(Raşitizm) Hipofosfokalsik kemik ve osteoidosis söz konusudur. İmplantla kemiğin entegrasyonunun 
olamaması. Raşitik hastaların %75’i vit D + Ca alırlar. Bu da entegrasyonu engeller. Enfeksiyon riski vardır.  

 Generalize sekonder osteoporoz. Primer osteoporoz fizyolojik olmasına rağmen, sekonder generalize osteoporozda örneğin Hodking 
hastalığı gibi patolojik tablolar söz konusudur. Kemik yapısında rarefaksiyon görülür. Osteodosis olmayışı; kemikte kitlesel bir artma 
söz konusu olduğu halde hacimsel bir azalma vardır. İmplantla kemiğin entegrasyonu oluşmamaktadır. Enfeksiyon riski vardır.  

 Kontrol altında olmayan Diabetes Mellitus. Kanda hiperozmolarite görülür. Dehidratasyon ve metabolik hastalıklar söz konusudur. 
Anjiopati: Diyabetiklerin çoğu mikro ve makro anjiopatiden sorunludur.Bu da doku dejenerasyonu yatkınlığına yola açar. Enfeksiyon 
riski vardır. Ayrıca yara iyileşmesi zordur.  

 Radyoterapi görenler. Savunma mekanizması bozuktur. Osteoindiksiyon ve osteokonduksiyon bozuktur. Fizyolojik periost aktivitesi 
bozuktur. Doku nekrozlarına yatkınlık ve enfeksiyon riski vardır.  

 -Kronik veya ağır alkolizm. Siroz gibi karaciğer hastalıkları söz konusudur. Bunlar da sonunda koagulasyon bozukluklarına yol açar. 
Medüller bozukluklar(vit B1,B6,B12).Bunların neticesinde anemi, trombosit bozuklukları, Farklı uzak yerlerde hemoroji riski olabilir. 
İyileşmede gecikme ise beslenme bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Psikolojik bozukluklar. Enfeksiyon riski vardır.  

 Ağır hormonal bozukluklar. Metabolik kalsiyum eksikliği vardır. İmplant yatağının bozulması söz konusudur.  
 İlaç bağımlılığı. Pruritis duyusu kaybı Beslenme bozukluğu. Hastalıklara karşı olan direnç kaybı. Psikolojik bozukluklar. Enfeksiyon riski 

vardır.  
 Uzun süreli immunsupresan ilaç kullanımı. İyileşmede gecikme. Medüller aplazi. Kemik frajilitesinde artış. Enfeksiyon riski  
 Ağır bağ dokusu hastalıkları. Örneğin Lupus Eritematosus gibi bağ dokusunda sürekli harabiyete yol açanlar.  
 Ağır kan hastalıkları. Lösemi ve Hemofili gibi kanın yapısal bozukluğuna neden olan ve pıhtılaşma mekanizmasını etkileyen hastalıklar.     

 
5. Uyarılar ve Önlemler  

  Hasta ameliyat öncesinde cerrahi riskler konusunda bilgilendirilmeli ayrıca olumlu ve olumsuz etkileri anlatılmalıdır.  
  Hasta implante edilen cihazın normal kemiğin yerini alamayacağı belirli bir ömrü olduğu, yorucu aktivite veya travma sonucu hasar 

görebileceği ve gelecekte değiştirilebileceği konusunda uyarılmalıdır.  
 -Cerrah cerrahi işlemi gerçekleştirmeden önce ürüne özgü cerrahi tekniği gözden geçirilmesi önerilir. IMPLATECH  cerrahi teknik bilgi 

sağlayabilir. IMPLATECH  satış temsilcisi ile irtibata geçiniz.  
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 Implantın doğru seçilmesi son derece önemlidir. Uygun tür, boyut en büyük eksiti bileşeni göz önüne alınarak hasta yaşı ve aktivite 
düzayleri, kemik yoğunuğu önceden herhangi bir cerrahi operasyon geçirip geçirmemesine bağlı olarak tercih edilmektedir.  

 IMPLATECH  protezler ağız içi kullanımı sırasında solunum emniyete alınarak uygulanmalıdır. Bileşenler ya da araçlar hastaya zarar 
verebilir.  

 Bir implant üzerine işlevsel kapasitesinin üzerinde yüklenilmesi durumunda aşırı kemik kaybı veya dental implantın kırılması görülebilir. 
Fizyolojik ve anatomik durumlar dental implantların performansını etkileyebilir.  

 Hastanın ağzı içinde küçük bileşenlerin yanlış kullanımı aspirasyon ve/veya yutma riski taşır. 
 İmplantın osteotomi içine matkaplarla oluşturulan derinlikten daha derine zorlanması implant, sürücü veya osteotomi hasarıyla 

sonuçlanabilir.  
 Kısa implantlar için klinisyenler hastaları aşağıdaki durumlardan herhangi biri için yakından izlemelidir: İmplant çevresinde kemik kaybı, 

implantın perküsyona cevabında değişiklikler veya kemiğin implant uzunluğu boyunca implant temasıyla ilgili radyografik değişiklikleri. 
İmplant mobilite veya %50’den fazla kemik kaybı gösterirse implant olası çıkarma açısından değerlendirilmelidir. Klinisyen kısa bir 
implant seçerse iki aşamalı bir cerrahi yaklaşım, kısa implantı ek bir implanta tutturma ve olası en geniş fikstürün yerleştirilmesini 
düşünmelidir. Klinisyen ayrıca osseoentegrasyon için daha uzun süreler beklemeli ve hemen yüklemeden kaçınmalıdır. 

 Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş IMPLATECH  ürünlerinin tekrar kullanılması ürün kontaminasyonu, hasta enfeksiyonu ve/veya 
cihazın amaçlanan performansı göstermemesine neden olabilir 

 Posterior bölgelerde 4 mm altında çapa sahip implantların YERLEŞTİRİLMEMESİ önerilir. 
 Dental İmplant sistem elemanları sadece, kendi sistem elemanlarıyla birlikte kullanılmalıdır. 
 İmplantlar uygun çapta, yeterli sayıda ve diş arkı ile uyumlu bir eksende yerleştirilmelidir. 
 İmplant boyu ve çapına uygun frezler kullanılmalıdır. 
 Kontaminasyon riskine karşı implant steril paketten çıkarıldığı anda yüzeyine dokunulmadan gerekli ekipmanlar yardımıyla açılan 

yuvaya yerleştirilmelidir. 
 Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş ürünlerinin tekrar kullanılması ürün kontaminasyonu, hasta enfeksiyonu ve/veya cihazın amaçlanan 

performansı göstermemesine neden olabilir. Dolayısı ile kullanım sonrasında ikinci kullanım için uygun değildirler. 
 Ürün tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayınız.  
 Kullanmadan önce ürünün son kullanma tarihini kontrol ediniz.  
 Paket içerisinde veya ürün üzerinde yabancı bir madde veya kirlilik görülmesi durumunda ürünü kullanmayınız.  
 Yere düşen ürünü kullanmayınız.  
 Enfeksiyon riski olduğundan ürünü kullanım sonrası yasal prosedürler çerçevesinde tıbbi atık olarak imha ediniz/ettiriniz. IMPLATECH  

implant ve protez parçaları çeşitli konfigürasyonlarda bulunur. Her bir ürün etiketinde yardımcı olmak için kısaltmalar kullanılmıştır.  
 açılmamalıdır.  
  Bu cihazlar yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanılmalıdır. Bu cihazların uygun şekilde kullanılması için gerekli cerrahi ve 

düzeltici teknikler büyük oranda özel ve karmaşık prosedürlerdir. Uygunsuz teknik implantın başarısız olmasına, destekleyici kemikte 
kayıp görülmesine, restorasyonun kırılmasına, gevşemiş vidaların solunmasına, yutulmasına ve/veya sindirilmesine neden olabilir. 
Klinik tedavi uzmanı yeterli birincil stabiliteye ulaşıldığına karar verdiğinde ani işlevsel yük seçeneği göz önünde bulundurulabilir. 

 Diş implantları yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır: kemik kalitesi, ağız temizliği ve kan rahatsızlıkları veya 
kontrol edilemeyen hormonsal bozukluklardan kaynaklanan tıbbi rahatsızlıklar. İyileşme dönemi, implantasyon alanındaki kemik 
kalitesine, implante edilen cihazın doku yanıtına ve cerrahın cerrahi prosedür sırasında yaptığı hasta kemik yoğunluğu 
değerlendirmesine bağlı olarak değiştirilebilir. İyileşme sürecinde implanta aşırı kuvvet uygulanmasından kaçınılması için implant 
restorasyonuna uygun şekilde oklüzyon uygulanmalıdır. 

6. Uyumluluk Bilgileri  
 Farklı metallerden ve farklı üreticilerden tedarik edilen implantları ve IMPLATECH  dışında aksesuarları  birlikte kullanmayınız.  
 IMPLATECH   dental implant sistemleri ile cerrahi setleri birbirleriyle uyumludur. 

 
7. Sterilizasyon  
NOT: Emin olduğunuz kullanıcılardan ve uygun biyolojik göstergesi olan sterilizasyon malzemeleri kullanılmalıdır.  

 İmplant steril ambalajdadır. Ürünler steril olarak kullanılmalıdır.Kullanım anından önce kutu kapağı hiçbir şekilde açılmamalıdır. Implant 
Gama Işınlama yöntemiyle steril edilmiştir. ÜRÜNLERİ TEKRAR STERİL ETMEYİN!! 

 Set parçaları steril değildir.  
8. Depolama ve Taşıma  
 

 Ürünler orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Sterilliği koruyan tüpte hasar oluşması durumunda ürün kullanılmamalıdır. Ürünler 
25+-5C sıcaklıkta, direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Özel saklama ve taşıma kuralları için etiketlere bakınız.  

9. Prosedür  
 

 İmplant bölgesinin hazırlanması IMPLATECH   cerrahi setindeki frezlerle 400-900 rpm işlem hızıyla bol irrigasyon altında 
gerçekleştirilmelidir. Kemiğin ısınmamasına dikkat edilmelidir. Keskinliğini yitirmiş frezlerin kullanılmasında kaçınılmalıdır. Kemikte 
gereksiz travmaya neden olabilir. Delme işlemi için Cerrahi Teknik Kılavuzuna bakılmalıdır.  

 İmplantın boyunu ve çapını ürün etiketinden kontrol ediniz.  
 Ürün ambalajında izlenebilirliği sağlamak için etiket mevcuttur. Bu etiketi hastanın dosyasına yapıştırınız. Dış paketi açınız ve steril iç 

paketi cerrahi alana boşaltınız.  
 İmplantı cerrahi olarak hazırlanmış implant yuvasına taşımak için IMPLATECH  implant taşıyıcısını kullanınız.  
 IMPLATECH  abutmentları ilgili implantlara iç vida ile el anahtarı yardımı ile yerleştirilir. 30-35 Ncm tork parçalar arası optimal bağlantı 

için önerilmektedir.  
 IMPLATECH   dental implant sistemleri ile cerrahi setleri birbirleriyle uyumludur. 

 
10. İmplantların İyileşme Süreci 

 Genel olarak implantlar hastanın kemik kalitesi, tipi ve genel sağlık durumuna bağlı olmak üzere, 2-4 arası iyileşmeye bırakılmalıdır. 
İmmediyat ve erken yükleme, doğru vaka seçimi ve literatürde kabul edilmiş immediyat yükleme protokollerine bağlı kalınmak ile 
gerçekleştirilebilir. Eğer immediyat yükleme yapılacaksa, implantın ilk torku 35Ncm’den az olmamalıdır, oklüzyon ortamı kontrol 
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edilmelidir, birden çok implant varsa splintlenmelidir ve tam dişsizlik durumlarında mandibulada en az 4, maksillada altı implant 
birbirine protezle bağlanmalıdır. 

11. MRI Güvenlik Bilgileri  
 Klinik olmayan ortamda yapılan testlerle IMPLATECH  Diş İmplantlarının MR Koşullu olduğu görülmüştür. Bu cihazı kullanan hastalar aşağıdaki 
koşullar karşılandığında güvenle bir MR sisteminde taramaya alınabilir: 

• 1,5 T ve 3,0 T statik manyetik alan 
• Maksimum 3.000 gauss/cm (30 T/m) yüzeysel alan gradyanı 
• Maksimum MR sisteminde, tüm vucdun ortalama özgül absorpsiyon oranı (SAR) 2 W/kg (Normal İşletim Modu) 

Yukarıda tanımlanan tarama koşulları kapsamında, IMPLATECH   Diş İmplantlarının 15 dakikalık sürekli tarama sonrasında 3,0 T’de 4°C, 1,5 T’de 
de 3°C maksimum sıcaklık artışına eden olması beklenmektedir. 
Klinik olmayan testlerde, cihazın neden olduğu görüntü artefaktı gradyan eko darbe dizisi ile tarandığında 3,0 T ve 1,5 T’de sırasıyla, radyal olarak 
implanttan 2,7 cm ve 2,2 cm’ye kadar genişler. 
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Onaylanmış Kuruluş Numarası 

 

Gama Işınlama  İle Steril Edilmiştir 

 

İkinci Kez Sterilizasyona Tabi Tutmayınız 
 

Lot Numarası 

 
İkinci Kez Kullanmayınız 

 
Üretim Tarihi 

  
Kullanma Kılavuzuna Bakınız 

 
Son Kullanım Tarihi 

 

Paket Hasarlı İse Kullanmayınız 

 

Direk Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız 

 

Üretici Bilgileri 

 

Su ile Temastan Uzak Tutunuz 

 
Referans Numarası 

  
Barkod Numarası 
 

       

MRI Güvenlik Bilgisi  

 

Birlikte verilen belgelere danışın 

 
 

 


