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1.

Príprava osteotómie
Od prvých dní zubnej implantológie boli osteotómie pripravované štandardnými
vrtákmi určenými na použitie pri priemyselných aplikáciách. Tieto návrhy vrtákov
sa ukázali ako funkčné pre zubné aplikácie; miery úspešnosti implantácie boli
v priebehu časového obdobia uspokojivé, no z rôznych dôvodov stále chýbajú
prípravné metódy osteotómie. Štandardné návrhy vrtákov, ktoré sa používajú
v zubnej implantológii, sú určené na odstránenie kosti, aby sa vytvoril priestor
na umiestnenie implantátu. Štandardné návrhy vrtákov v krútených alebo
vrúbkovaných tvaroch režú účinne kostnú hmotu, ale zvyčajne nevytvárajú presnú
obvodovú osteotómiu. Osteotómie môžu byť predĺžené a eliptické kvôli chveniu
vrtákov. Za týchto okolností sa zníži krútiaci moment zavádzania implantátu, čo
vedie k zlej primárnej stabilite a možnej nedostatočnej integrácii. Osteotómie
vŕtané do úzkych miest v kostiach môžu vytvoriť dehiscenciu bukálne alebo
lingválne, čo tiež zníži primárnu stabilitu a bude vyžadovať ďalší postup štepu
kostného tkaniva, ktorý počas liečby zvyšuje náklady a čas hojenia.
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I. Oseodenzifikácia a prehľad vŕtačky Densah®
Technológia vŕtačky Densah® je založená na novej biomechanickej kostnej
prípravnej technike, nazývanej „oseodenzifikácia“. Na rozdiel od tradičných techník
zubného navrtávania, oseodenzifikácia neodstraňuje kostné tkanivo. Kostné
tkanivo je naopak súčasne spevnené a vytvára autológny štep v smeroch opačných
od osteotómie. Keď sa vŕtačka Densah® otočí pri vysokej rýchlosti v obrátenom,
nereznom smere so stabilným vonkajším preplachom, silná a hustá vrstva
kostného tkaniva je tvorená pozdĺž stien a základne osteotómie. Husto spevnené
kostné tkanivo vytvára silnejšie prijatie vášho obľúbeného zubného implantátu
a môže spôsobiť rýchlejšie hojenie.
Biomechanické1 rovnako ako histologické2,3,4 overovacie štúdie

Zhutnenie povrchovej
vrstvy v režime
oseodenzifikácie kvôli
spevneniu autológnym
štepom

oseodenzifikácie a postupu využívajúceho technológiu vŕtačky
Densah® dospeli k záveru, že u prasačej holennej kosti a ovčieho
iliakálneho hrebeňa môže oseodenzifikácia spôsobiť expanziu
kosti, zvýšiť stabilitu implantátu a vytvoriť vrstvu zahustenia
okolo miesta prípravy spevnením a autológnym vštepovaním

Spevnenie autológnym
štepom v špičke
osteotómie funguje ako
štep sínusu

kostných častíc v celej hĺbke osteotómie.

1. Huwais, Salah, and Eric G. Meyer. "A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant Contact." International Journal of Oral &
Maxillofacial Implants 32.1 (2017).
2. Trisi, Paolo, et al. "New osseodensification implant site preparation method to increase bone density in low-density bone: in vivo evaluation in sheep." Implant dentistry 25.1 (2016): 24.
3. Lahens, Bradley, et al. "Biomechanical and histologic basis of osseodensification drilling for endosteal implant placement in low density bone. An experimental study in sheep." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 63
(2016): 56-65.
4. Lopez, Christopher D., et al. "Osseodensification for enhancement of spinal surgical hardware fixation." Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 69 (2017): 275-281.
*Ak chcete zobraziť alebo stiahnuť súbor PDF, navštívte nás na webovej stránke na adrese www.versah.com/our-science
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Spevnenie autológnym
štepom/Kondenzácia
Udržiavanie kostnej hmoty vedie k väčšiemu
kontaktu kosti s implantátom

Zvýšenie hustoty kostí

1-14

OSEODENZIFIKÁCIA

Hydrodynamická kostná príprava

Urýchľuje hojenie kostí

Zvýšenie reziduálneho kmeňa
Zvyšuje osteogénnu aktivitu
prostredníctvom mechanobiológie

Zvýšenie stability implantátu
Vyšší krútiaci moment zavádzania a kvocient
stability implantátu znižuje mikropohyby
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1. Príprava osteotómie

01.	Huwais S, Meyer EG. A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy Preparation to Increase
Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-to-Implant Contact. Int J Oral Maxillofac Implants
2017;32:27–36.
02.	Trisi P, Berardini M, Falco A,Vulpiani MP. New Osseodensification Implant Site Preparation Method to Increase Bone
Density in Low-Density Bone: _In Vivo Evaluation in Sheep. Implant Dent 2016;25:24–31.
03.	Lahens B, Neiva R, Tovar N, Alifarag AM, Jimbo R, Bonfante EA, Bowers MM, Cuppini M, Freitas H, Witek L, Coelho PG.
Biomechanical and histologic basis of osseodensification drilling for endosteal implant placement in low density bone. An
experimental study in sheep. J Mech Behav Biomed Mater. 2016 Oct; 63:56-65.
04.	Alifarag AM, Lopez CD, Neiva RF, Tovar N, Witek L, Coelho PG. Temporal Osseointegration: Early Biomechanical Stability
through Osseodensification. J Orthop Res. 2018 Sep;36(9):2516-2523.
05. Kold S, et al. Compacted cancellous bone has a spring-back effect. Acta Orthop Scand. 2003;74(5):591-595.
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Rodriguez and Paulo G. Coelho. Osseodensification for Enhancement of Spinal Surgical Hardware Fixation. Journal of
the mechanical behavior of biomedical materials 69 (2017): 275-281.
07.	Bergamo, ETP, Zahoui, A, Barrera, RB, et al. Osseodensification effect on implants primary and secondary stability:
Multicenter controlled clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2021; 1– 12.
08.	Neiva, R., Tanello, B., Duarte, W., Coelho, P., Witek, L. and Silva, F. (2018), Effects of osseodensification on Astra TX and EV
implant systems. Clin Oral Impl Res, 29: 444-444.
09.	Lahens B, Lopez CD, Neiva RF, Bowers MM, Jimbo R, Bonfante EA, Morcos J, Witek L, Tovar N, Coelho PG. The effect of
Osseodensification drilling for endosteal implants with different surface treatments: A study in Sheep. J Biomed Mater
Res B Appl Biomater. 2018 Aug 6.
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10.	Meyer, Greenshields, Huwais. “Osseodensification is a Novel Implant Osteotomy Preparation Technique that Increases
Implant Primary Stability by Compaction and Auto-Grafting Bone”. Scientific Poster Presentation at the AAP 100th
Annual Meeting, September 2014. Scientific Poster Presentation at the AAID 63rd Annual Meeting, November 2014.
11.	Johnson E, Huwais S, Olin P. Osseodensification Increases Primary Implant Stability and Maintains High ISQ Values
During First Six Weeks of Healing. Scientific Poster Presentation at the AAID 63rd Annual Meeting, November (2014).
12.	Tanello Bruna, Huwais Salah, Tawil Isaac, Rosen Paul, Neiva Rodrigo. Osseodensification protocols for enhancement
of primary and secondary implant stability – A retrospective 5-year follow-up multi-center study. Clinical Oral Implants
Research, 30, (S19), 414–414.
13.	Koutouzis, Theofilos DDS, MS*; Huwais, Salah DDS†; Hasan, Fadi DDS, MSD‡; Trahan, William DMD, MSD; Waldrop,
Thomas DDS, MS; Neiva, Rodrigo DDS, MS Alveolar Ridge Expansion by Osseodensification-Mediated Plastic
Deformation and Compaction Autografting, Implant Dentistry: August 2019 - Volume 28 - Issue 4 - p 349-355.
14.	Machado, Gama, et al. “Tomographic and Clinical Findings, Pre-, Trans-, and Post-Operative, of Osseodensification in
Immediate Loading.” International Growth Factors and Stem Cells in Dentistry, 2018.

POZNÁMKA: Citované zdroje ilustrujú všeobecné princípy kostnej biomechaniky a implantačnej liečby a nie sú špecifické pre vŕtačku Densah®
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1. Príprava osteotómie

2.

Jedinečné vlastnosti a klinické
výhody
Pravidelné zatočené vŕtačky alebo rovné kanelované vŕtačky majú 2 – 4 oblasti,
ktoré ich počas osteotómie navádzajú. Vŕtačky Densah® sú navrhnuté so 4 alebo
viacerými oblasťami, ktoré ich presne navádzajú cez kosť. Viac oblastí znamená menej
potenciálneho chvenia. Počas oseodenzifikácie vytvára vŕtačka Densah® riadenú kostnú
plastickú deformáciu, ktorá umožňuje expanziu valcovej osteotómie bez odstraňovania
akéhokoľvek kostného tkaniva.

99

I. Režimy

Proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (CCW) Nerezný smer

V smere pohybu hodinových
ručičiek (CW) Rezný smer

Vŕtačky Densah® sa postupne počas
chirurgického zákroku zvyšujú
v priemere a sú určené na použitie
so štandardným chirurgickým
motorom, aby sa zachovala
a spevnila kosť (800 – 1 500 ot./min.)
proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (Režim zhutňovania)
a v prípade potreby na presné
vyrezanie kosti (800 – 1 500 ot./min.)
v smere pohybu hodinových ručičiek
(Rezný režim).
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2. Jedinečné vlastnosti a klinické výhody

Režim zhutňovania

Rezný režim

II. Pohyb
Vŕtačky Densah® je nutné vždy používať
s hojným zavlažovaním v odrazovonasávacom pohybe (vertikálny tlak pri
napredovaní vŕtačky do osteotómie, potom
menší ťah na úľavu od tlaku, potom znova
napredovanie s vertikálnym tlakom a tak
ďalej v režime dopredu/vzad). Doba trvania a
počet odrazovo-nasávacích epizód (dopredu/
vzad) sú zvyčajne určené hustotou kostí a
požadovanou dĺžkou.
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3.

Všestranné použitie vŕtačiek
®
Densah
Zhodnotenie miesta je rozhodujúce pre výber vŕtacieho protokolu. Morfológia,
objem aj zloženie kosti ovplyvňujú prípravu miesta. Vŕtačky Densah® sú navrhnuté
tak, aby fungovali v oboch smeroch, dopredu aj vzad, aby dosiahli špecifické ciele
založené na mieste a diagnostike kosti. Používateľ by mal využiť klinické skúsenosti
a úsudok v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi
navrhovaného použitia.

12
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I. Rezný režim Použitie v mandibule v kosti „typu I“ a hojnej kosti „typu II“ s hustými trabekulami.
V smere pohybu hodinových ručičiek

Implantát 3,5; 3,7; 3,8 mm
Implantát 4,0; 4,2; 4,3 mm
Implantát 4,5; 4,7; 4,8 mm
Implantát 5,0; 5,2; 5,3 mm
Implantát 5,5; 5,7; 5,8 mm
Implantát 6,0; 6,2 mm

*Vzhľadom na geometriu kužeľového pilotného vrtáka Densah®, nevŕtajte príliš hlboko ani nepoužívajte bočný tlak.
To platí pre všetky nasledujúce stránky týkajúce sa kužeľového pilotného vrtáka Densah®.

Návod na použitie vŕtačky Densah®

13

II. Režim zhutňovania
Proti smeru pohybu hodinových ručičiek

Implantát 3,5; 3,7; 3,8 mm
Implantát 4,0; 4,2; 4,3 mm

Implantát 4,0; 4,2; 4,3 mm

Implantát 4,5; 4,7; 4,8 mm
Implantát 5,0; 5,2; 5,3 mm
Implantát 5,5; 5,7; 5,8 mm
Implantát 6,0; 6,2 mm

Implantát 6,0; 6,2 mm

POZNÁMKA: Odporúčaná rýchlosť vŕtania je 800 – 1 500 ot./min. s rozsahom krútiaceho momentu od 5 – 50 Ncm pre obidva režimy.
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3. Všestranné použitie vŕtačiek Densah®

III. Všestranné použitie
Vŕtačky Densah® môžu byť použité v reznom režime
aj režime zhutňovania v rámci jedného zákroku.
Môžete sa pohybovať medzi viacerými miestami
osteotómie u pacienta – rezať v jednom mieste
a zhutňovať v druhom – použitím rovnakej vŕtačky
Densah®. V tvrdej trabekulárnej kosti môžu
byť vŕtačky Densah® použité v reznom režime aj
režime zhutňovania v rámci jednej osteotómie.
(Zhutňovanie – zachovanie) po reznom
protokole.

Ak chcete zobraziť video, navštívte nás na webovej
stránke www.versah.com/clinical-case-videos

Kontinuálny nerezný
smer proti smeru
pohybu hodinových
ručičiek (zhutňuje kosť)

Kontinuálny rezný
smer v smere pohybu
hodinových ručičiek
(reže kosť)

Zhutňujte alebo režte kosť stlačením tlačidla späť
na konzole na implantačnom vrtáku

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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Horný oblúk

Zhutňovať

Miesto osteotómie 1
Rezať Zhutňovať Zhutňovať
Miesto osteotómie 2
Rezať

Rezať

Zhutňovať Zhutňovať

Miesto osteotómie 3

Dolný oblúk
*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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3. Všestranné použitie vŕtačiek Densah®

IV. Značenie vŕtačky Densah®

Laserové čiary vŕtačky Densah®

Vŕtačky Densah® sú externe zavlažované a určené na použitie pri
rýchlosťou vŕtania 800 – 1 500 ot./min. Sú označené laserovými
značkami1 od hĺbky 3 – 20 mm. Vŕtačky Densah® majú zúženú
geometriu. Katalógové číslo je odrazom ich menšieho a väčšieho
rozmeru priemeru. Napríklad vŕtačka Densah® VT3848 má (menší
priemer) 3,8 mm a koronálny (väčší priemer) 4,8 mm pri laserovej
značke 11,5 mm s priemerným priemerom (4,3 mm) pri laserovej
značke 8 mm, ktorá sa stáva špičkovým priemerom pre krátke
dĺžky implantátu ≤ 8 mm.

20 mm
18 mm

POZNÁMKA: Rezanie a zhutňovanie sa musí vykonať pri stálom
zavlažovaní vodou. Na zabránenie prehrievania sa vyžaduje nasávací
pohyb. Chirurgické vrtáky a vŕtačky by sa mali nahradiť každých

VÄČŠÍ Ø

15,0 mm
13,0 mm

VÄČŠÍ Ø

12 – 20 osteotómií alebo skôr, keď sú otupené alebo opotrebované.

11,5 mm
10,0 mm

(PRIEMERNÝ Ø)

Hĺbka vŕtania

8,0 mm

5,0 mm

Zmerajte hĺbku vŕtania vŕtačky Densah® od najširšej časti jej hrotu k

3,0 mm

označovacej čiare. Bez ohľadu na priemer vŕtačky Densah® je maximálna
dodatočná hĺbka hrotu 1,0 mm.

MENŠÍ Ø

1,0 mm

1. Presnosť laserových značiek sa testuje v rámci +/-0,5 mm.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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V. Značenie krátkej vŕtačky Densah®
Krátke vŕtačky Densah® sú externe zavlažované a určené na použitie

Laserové čiary krátkej vŕtačky
Densah®

pri rýchlosťou vŕtania 800 – 1 500 ot./min. Sú označené laserovými
značkami1 od hĺbky 3 – 15 mm. Krátke vŕtačky Densah® majú kužeľový
geometrický rozmer. Krátka vŕtačka Densah® V3848-S má napríklad
(menší priemer) 3,8 mm a koronárna (väčší priemer) 4,8 mm
s laserovou značkou 10 mm.

POZNÁMKA: Rezanie a zhutňovanie sa musí vykonať pri stálom
zavlažovaní vodou. Na zabránenie prehrievania sa vyžaduje nasávací
pohyb. Chirurgické vrtáky a vŕtačky by sa mali nahradiť každých
12 – 20 osteotómií alebo skôr, keď sú otupené alebo opotrebované.

15,0 mm
13,0 mm

Hĺbka vŕtania

11,5 mm
VÄČŠÍ Ø

Zmerajte hĺbku vŕtania krátkej vŕtačky Densah® od najširšej časti jej

10,0 mm
8,0 mm

hrotu k označovacej čiare. Bez ohľadu na priemer krátkej vŕtačky
Densah® je maximálna dodatočná hĺbka hrotu 1,0 mm.

5,0 mm
3,0 mm

MENŠÍ Ø

1. Presnosť laserových značiek sa testuje v rámci +/-0,5 mm.
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3. Všestranné použitie vŕtačiek Densah®

1,0 mm

4.

Súprava vŕtačky Densah®
Súprava vŕtačky Densah® obsahuje 18 vŕtačiek, ktoré sú určené na vytvorenie
osteotómií pre všetky hlavné zubné implantáty na trhu. Každá vŕtačka Densah® je
označená hĺbkovými značkami od 3 – 20 mm. Krátka vŕtačka Densah® je označená
hĺbkovými značkami od 3 – 15 mm. Sú navrhnuté na použitie v postupnom rastúcom
poradí na dosiahnutie požadovaného priemeru osteotómie.
Súčasti súpravy:
•

12 vŕtačiek Densah®

•

6 krátkych vŕtačiek Densah®

•

1 univerzálny držiak vŕtačky Densah®

•

1 kužeľový pilotný vrták Densah®

•

1 krátky kužeľový pilotný vrták Densah®

•

2 paralelné kolíky

•

2 paralelné kolíky XL

19
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I. Súčasti súpravy
Vŕtačky Densah® sú navrhnuté na použitie pre oseodenzifikáciu v malých prírastkoch (striedajte medzi VT5® a VT8®) v hustej trabekulárnej
kosti, aby umožnili šetrné rozšírenie osteotómie. V mäkkej kosti sa musí pripraviť priemer konečnej prípravy osteotómie s vŕtačkou
Densah® s priemerným priemerom, ktorý je o 0,5 – 0,7 mm menší ako priemerný priemer implantátu. V tvrdej kosti sa musí pripraviť
priemer konečnej prípravy osteotómie s vŕtačkou Densah® s priemerným priemerom, ktorý je o 0,2 – 0,5 mm menší ako priemerný
priemer implantátu. Pri oseodenzifikácii vytvára zachovanie kosti pružný spätný efekt. Osteotómie spravidla nesmú byť
poddimenzované nad rámec vyššie uvedených parametrov.
Vŕtačky VT5®

Vŕtačky VT8®

VT1525 VT2535 VT3545 VT4555

VT1828 VT2838 VT3848 VT4858

VS2228

VS3238

VS4248

VS5258

(2,0 mm)

(2,3 mm)

(2,5 mm)

(3,5 mm)

(4,5 mm)

(5,5 mm)

(3,0 mm)

(4,0 mm)

Priemerný priemer

(5,0 mm)

(3,3 mm)

(4,3 mm)

Priemerný priemer

Vŕtačky VS8®

(5,3 mm)

Priemerný priemer

V protokole vŕtania systému implantátov pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu.
Ak chcete zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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4. Súprava vŕtačky Densah®

I. Súčasti súpravy
Krátke vŕtačky Densah® sú navrhnuté na použitie pre oseodenzifikáciu v malých prírastkoch (striedajte medzi VT5® a VT8®) v hustej
trabekulárnej kosti, aby umožnili šetrné rozšírenie osteotómie. V mäkkej kosti sa musí pripraviť priemer konečnej prípravy osteotómie s
krátkou vŕtačkou Densah® s priemerným priemerom, ktorý je o 0,5 – 0,7 mm menší ako priemerný priemer implantátu. V tvrdej kosti
sa musí pripraviť priemer konečnej prípravy osteotómie s krátkou vŕtačkou Densah® s priemerným priemerom, ktorý je o 0,2 – 0,5 mm
menší ako priemerný priemer implantátu. Pri oseodenzifikácii vytvára zachovanie kosti pružný spätný efekt. Osteotómie
spravidla nesmú byť poddimenzované nad rámec vyššie uvedených parametrov.
Krátke vŕtačky VT5®

Krátke vŕtačky VT8®

VT1525-S VT2535-S VT3545-S

VT1828-S VT2838-S VT3848-S

V protokole vŕtania systému implantátov pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu.
Ak chcete zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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VT5®
1525

(2,0 mm)

2535

(3,0 mm)

3545

4555

(4,0 mm)

(5,0 mm)

VT8®
1828

2838

(2,3 mm)

Pilotný

(3,3 mm)

3848

(4,3 mm)

4858

(5,3 mm)

VS8®
2228

(2,5 mm)

3238

(3,5 mm)

4248

(4,5 mm)

5258

(5,5 mm)

Navrhované prípravné kroky pre osteotómiu tvrdej kosti
Navrhované prípravné kroky pre osteotómiu mäkkej kosti

V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo
s protokolom (Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).
V protokole vŕtania systému implantátov pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu.
Ak chcete zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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VT5®
1525-S

2535-S

3545-S

VT8®
1828-S

2838-S

3848-S

Krátky
pilotný

Navrhované prípravné kroky pre osteotómiu tvrdej kosti
Navrhované prípravné kroky pre osteotómiu mäkkej kosti

V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo
s protokolom (Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).
V protokole vŕtania systému implantátov pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu.
Ak chcete zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na www.versah.com/implant-system-drilling-protocols
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II. Rozhodovací strom pre oseodenzifikačný protokol
Vŕtačka VT5®

Vŕtačka VT8®

Vŕtačka VS8®

Mäkká trabekulárna kosť – zúžené implantáty
Priemer implantátu

Vŕtačka 1

Vŕtačka 2

Vŕtačka 3

Vŕtačka 4

3,5; 3,7; 3,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 2535*
(3,0)

–

–

4,0; 4,2; 4,3

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838*
(3,3)

–

–

4,5; 4,7; 4,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 3545*
(4,0)

–

5,0; 5,2; 5,3

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848*
(4,3)

–

5,5; 5,7; 5,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 3545
(4,0)

VT 4555*
(5,0)

6,0; 6,2

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VT 4858*
(5,3)

*Označuje umiestnenie implantátu.
Toto je všeobecný protokol: V protokole vŕtania systému implantátov
pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu. Ak chcete
zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

Pokračovanie na ďalšej strane
V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo s protokolom
(Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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II. Rozhodovací strom pre oseodenzifikačný protokol
Vŕtačka VT5®

Vŕtačka VT8®

Vŕtačka VS8®

Tvrdá trabekulárna kosť – zúžené implantáty
Priemer implantátu

Vŕtačka 1

Vŕtačka 2

Vŕtačka 3

Vŕtačka 4

Vŕtačka 5

Vŕtačka 6

Vŕtačka 7

3,5; 3,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VT 2535*
(3,0)

–

–

–

–

4,0; 4,2; 4,3

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

–

–

4,5; 4,7; 4,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545*
(4,0)

–

–

–

5,0; 5,2; 5,3

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

–

5,5; 5,7; 5,8

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555*
(5,0)

–

6,0; 6,2

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555
(5,0)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Označuje umiestnenie implantátu.
Toto je všeobecný protokol: V protokole vŕtania systému implantátov
pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu. Ak chcete
zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

Pokračovanie na ďalšej strane
V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo s protokolom
(Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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II. Rozhodovací strom pre oseodenzifikačný protokol
Vŕtačka VT5®

Vŕtačka VT8®

Vŕtačka VS8®

Mäkká trabekulárna kosť – rovné implantáty
Priemer implantátu

Vŕtačka 1

Vŕtačka 2

Vŕtačka 3

Vŕtačka 4

Vŕtačka 5

3,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VS 2228*
(2,5)

–

–

–

4,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

–

–

5,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

–

6,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3848
(4,3)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Označuje umiestnenie implantátu.

Toto je všeobecný protokol: V protokole vŕtania systému implantátov
pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu. Ak chcete
zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

Pokračovanie na ďalšej strane

V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo s protokolom
(Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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II. Rozhodovací strom pre oseodenzifikačný protokol
Vŕtačka VT5®

Vŕtačka VT8®

Vŕtačka VS8®

Tvrdá trabekulárna kosť – rovné implantáty
Priemer implantátu

Vŕtačka 1

Vŕtačka 2

Vŕtačka 3

Vŕtačka 4

Vŕtačka 5

Vŕtačka 6

Vŕtačka 7

3,0

Pilotný

VT 1525
(2,0)

VT 1828
(2,3)

VS 2228*
(2,5)

–

–

–

–

4,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VS 3238*
(3,5)

–

–

–

–

5,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2535
(3,0)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VS 4248*
(4,5)

–

6,0

Pilotný

VT 1828
(2,3)

VT 2838
(3,3)

VT 3545
(4,0)

VT 3848
(4,3)

VT 4555
(5,0)

VT 4858
(5,3)

VS 5258*
(5,5)

*Označuje umiestnenie implantátu.

Toto je všeobecný protokol: V protokole vŕtania systému implantátov
pre vŕtačku Densah® nájdete špecifické umiestnenie implantátu. Ak chcete
zobraziť alebo stiahnuť súbory PDF, navštívte nás na webovej stránke na
www.versah.com/implant-system-drilling-protocols

V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa má použiť v reznom režime
(800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových ručičiek alebo s protokolom
(Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (pozri stranu 31).

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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5.

Indikácie a kontraindikácie na
použitie vŕtačiek Densah®

Indikácie na použitie
1.	Vŕtačky Densah® a krátke vŕtačky Densah® sú
indikované na použitie na prípravu osteotómií
na umiestnenie zubného implantátu do
mandibuly alebo maxily.
2.	Kužeľový pilotný vrták® a krátky kužeľový
pilotný vrták Densah® sa používajú na
vytvorenie počiatočného otvoru v kosti na
prípravu osteotómie na umiestnenie zubného
implantátu a monitorovanie hĺbky vŕtania.
3.	Paralelný kolík je určený na použitie ako
paralelný navádzač pri použití vŕtačiek Densah®.
4.	Univerzálny držiak je držiak len pre vŕtačky
Densah®, krátke vŕtačky Densah®, kužeľové
pilotné vrtáky Densah®, krátke kužeľové pilotné
vrtáky Densah® a paralelné kolíky.

28
28

Kontraindikácie
Oseodenzifikácia nefunguje v kortikálnej
1.	
kosti. V (type I/hustej kosti); použite vŕtačky
Densah® v reznom režime (v smere pohybu
hodinových ručičiek) a spätnom režime vzad
(proti smeru pohybu hodinových ručičiek) na
opakované vloženie materiálu autológneho
štepu. (Zhutňovanie – zachovanie) po reznom
protokole).
Tradičná riadená chirurgia môže predstavovať
2.	
vyššie riziko zlyhania implantátu kvôli jeho
obmedzeniu pri umožnení potrebnej techniky
odrazu a primeraného zavlažovania.
3. Vyhnite sa zhutňovaniu xenogénneho štepu.

Pred liečbou je potrebné starostlivo vyhodnotiť celkový zdravotný stav pacientov s plánovaným zubným implantátom. Pacienti so závažnými zdravotnými
problémami alebo zlým zdravotným stavom by nemali podstúpiť liečbu zubným implantátom. Pacienti so zdravotnými problémami, ako napríklad: oslabený
imunitný systém, zneužívanie drog alebo alkoholu, nekontrolovateľné krvácanie, endokrinné poruchy alebo alergia na titán, by sa mali starostlivo vyhodnotiť
pred liečbou alebo vylúčiť. Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi
navrhovaného použitia. Pri vŕtaní s kužeľovým pilotným vrtákom Densah® neaplikujte bočný tlak.

I. Oseodenzifikácia v kvalite strednej a mäkkej trabekulárnej kosti
1.

Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačné miesto.

2.	Vŕtajte do požadovanej hĺbky použitím kužeľového pilotného vrtáka Densah® (rýchlosť vŕtania 800 – 1 500 ot./min.
s hojným zavlažovaním). Pri vŕtaní neaplikujte bočný tlak a sledujte hĺbku vŕtania.
3.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou Densah®.
Nastavte chirurgický motor na spätný chod (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek
800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním).
4.	Začnite zavádzanie vŕtačky do osteotómie v zhutňovacom smere proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Pri
pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky s tlakom smerom nahor a von z osteotómie upravte tlak nasávacím
pohybom až do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Hojné zavlažovanie je vždy nutné.
5.	Ak cítite odpor, jemne zvýšte tlak a počet odrazovo-nasávacích pohybov na dosiahnutie požadovanej hĺbky.
6.	Implantát umiestnite do osteotómie. Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát na
miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite
umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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II. Oseodenzifikácia v kvalite hustej trabekulárnej kosti, najmä v mandibule
Odporúčame použitie vŕtačiek Densah® v malých prírastkoch. V prípade potreby použite
vŕtačky VT8® ako prechodné striedavé kroky medzi po sebe nasledujúcimi vŕtačkami
VT5®. Zvýšte počet odrazovo-nasávacích pohybov na dosiahnutie požadovanej hĺbky.
1.

Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačné miesto.

2.	Odporúča sa pripraviť osteotómiu o 1,0 mm hlbšiu, ako je konečná dĺžka implantátu, pomocou
kužeľovej pilotnej vŕtačky Densah® (rýchlosť vŕtania 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním).
3.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou
Densah®. Nastavte chirurgický motor na spätný chod (rýchlosť vŕtania proti smeru
pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do
osteotómie. Pri pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky s tlakom smerom nahor a von z osteotómie
upravte tlak nasávacím pohybom až do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Môžete si všimnúť
odpor a jemný efekt klopania pri zatlačení nadol, keď zavádzate vŕtačku do osteotómie.
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II. Oseodenzifikácia v kvalite hustej trabekulárnej kosti, najmä v mandibule
4.	
(Zhutňovanie – zachovanie) po reze (DAC), v prípade potreby: Keď cítite silný odpor.
Prepnite chirurgický motor na rezný režim dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek
pri 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku Densah® do osteotómie až do
dosiahnutia požadovanej hĺbky. Ponechajte ju v osteotómii, prepnite chirurgický motor späť na
spätný – režim zhutňovania na zhustenie a vsunutie rezanej kosti späť do stien osteotómie ako
autológny štep. Ak nevyberiete vŕtačku z osteotómie medzi rezným režimom a režimom zhutňovania,
zrezané častice kosti vložíte znova do ohraničenia osteotómie. (Pozri ilustráciu na strane 32.)
5.	Implantát umiestnite do osteotómie. Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát
na miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení.
Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu.
6. 	Odporúča sa použiť oseodenzifikáciu v hustej trabekulárnej kosti len na rozšírenie nedostatočnej šírky
zárezu v mandibule.
7.	V hojnej hustej kosti: Vŕtačka Densah® sa môže použiť v reznom režime (800 – 1 500 ot./min.) v smere
pohybu hodinových ručičiek alebo s protokolom Zhutňovanie – zachovanie po rezaní.

Návod na použitie vŕtačky Densah®

31

Protokol (Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (DAC)

Režim zhutňovania

Rezný režim

Proti smeru pohybu hodinových

V smere pohybu hodinových

ručičiek (CCW) Nerezný smer

ručičiek (CW) Rezný smer

Režim zhutňovania

Proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (CCW) Nerezný smer

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného použitia.
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III. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu bočného zárezu
A. Postup expanzie zárezu
Oseodenzifikácia nevytvára tkanivo, môže len optimalizovať a zachovať to, čo už existuje.
	Na dosiahnutie predvídateľnej plastickej expanzie je nutná vrstva ≥ 2 mm jadra trabekulárnej kosti a pomer trabekulárnej/kortikálnej
kosti ≥ 1/1. Čím je viac kortikálnej kosti, tým väčší objem trabekulárneho jadra je potrebný na vytvorenie predvídateľnej expanzie. Ideálny
minimálny zárez na rozpínanie je 4 mm (2 mm trabekulárneho jadra + 1 mm kortikálnej vrstvy na každej strane).
	Tento protokol je indikovaný na rozšírenie zárezu s úzkym zárezom a širšou základňou. Nie je indikovaný v resorbovanom záreze s úzkou
základňou.
	V prípadoch expanzie zárezu zväčšite rozmery osteotómie a uistite sa, že špičkový priemer osteotómie je rovný alebo väčší ako hlavný
priemer implantátu.
2,0 mm

1.	
Diagnostikujte a zhodnoťte množstvo dostupnej trabekulárnej kosti
pomocou počítačovej tomografie kónickým lúčom (CBCT), aby ste stanovili
zloženie kosti potrebné na vykonanie predvídateľnej plastickej expanzie.
2.

Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačné miesto.

3.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto po úzkej pilotnej
osteotómii začnite s najužšou vŕtačkou Densah®. Nastavte chirurgický motor na spätný
chod – režim zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek
800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do osteotómie. Pri pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky uvoľnite
tlak a aplikujte tlak znova. Tento úkon vykonávajte opakovane v nasávacom pohybe až do dosiahnutia požadovanej hĺbky.

Návod na použitie vŕtačky Densah®

33

Implantát 3,5; 3,7; 3,8 mm
Implantát 4,0; 4,2; 4,3 mm
Implantát 4,5; 4,7; 4,8 mm
Implantát 5,0; 5,2; 5,3 mm
Implantát 5,5; 5,7; 5,8 mm
Implantát 6,0; 6,2 mm

4.	
Použite vŕtačky Densah® v malých prírastkoch. S narastaním priemeru vŕtačky môže kosť postupne expandovať do konečného
priemeru. Osteotómia môže byť rozšírená s minimálnou kostnou dehiscenciou, čo môže umožniť umiestnenie celej dĺžky implantátu do
autogénnej kosti bez vystavenia otočeniu. Mandibulárne osteotómie je potrebné naplánovať a vykonať tak, aby bola ich hĺbka o 1 mm väčšia
ako dĺžka implantátu.
5.	
Umiestnite implantát s priemerom, ktorý sa rovná alebo je o niečo väčší ako počiatočná šírka zárezu (najviac o
0,7 mm väčší). Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát na miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí
maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu.
Implantáty so správnym priemerom by mali byť zahrnuté do liečebného plánu a byť dostupné pri chirurgickom zákroku.
6.	Ak je po oseodenzifikácii výsledná hrúbka bukálnej časti kosti < 1,5 – 2,0 mm, vykonávajte povrchový obrysový štep tvrdého a mäkkého tkaniva
na posilnenie okolia implantátu, aby ste vytvorili hrúbku tkaniva, ktorá môže zvýšiť dlhodobú stabilitu. Úplné implantačné pokrytie môže byť
považované za 2-stupňový liečebný protokol.
*
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Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.

5. Indikácie a kontraindikácie na použitie vŕtačiek Densah®

III. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu bočného zárezu
B. Expanzia zárezu s upraveným rozdelením zárezu:
Pre prípady so šírkou zárezu < 4 mm, ktorý obsahuje ≤ 2 mm jadra trabekulárnej kosti.
	Tento protokol je indikovaný na rozšírenie zárezu s úzkym zárezom a širšou základňou. Nie je indikovaný v resorbovanom záreze s úzkou
základňou. V prípadoch expanzie zárezu zväčšite rozmery osteotómie a uistite sa, že hrebeňový priemer sa rovná alebo je väčší ako väčší
priemer implantátu.
1.	V prípade počiatočnej šírky zárezu < 4 mm, ktorý obsahuje ≤ 2 mm jadra trabekulárnej kosti, je potrebné vnútrokostné rozdelenie zárezu;
rozdelenie zárezu by malo byť vykonané piezochirurgickou špičkou 0,3 – 0,5 mm. Rozdelenie zárezu sa odporúča vytvoriť tak hlboké,
ako je plánovaná dĺžka implantátu. Nie sú potrebné žiadne zvislé rezy. Rozdelenie zárezu má umožniť viac pružnosti bukálnych
stien počas postupu expanzie. Toto vnútrokostné rozdelenie je kontraindikované v resorbovanom záreze s úzkou
základňou.
2.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto po úzkej pilotnej osteotómii začnite s najužšou vŕtačkou Densah®.
Nastavte chirurgický motor na spätný chod – režim zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek
800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do osteotómie. Pri pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky uvoľnite
tlak a aplikujte tlak znova. Tento úkon vykonávajte opakovane v nasávacom pohybe až do dosiahnutia požadovanej hĺbky.
3.	
Použite vŕtačky Densah® v malých prírastkoch. S narastaním priemeru vŕtačky môže kosť postupne expandovať do konečného
priemeru. Osteotómia môže byť rozšírená s minimálnou kostnou dehiscenciou, čo môže umožniť umiestnenie celej dĺžky implantátu do
autogénnej kosti bez vystavenia otočeniu.
4.	
Vytvorte väčšiu osteotómiu s rozmerom o niečo širším ako väčší priemer implantátu (najmä v mandibule), aby sa zabránilo
otočeniu implantátu z nadmerného namáhania expandovanej steny kosti. Mandibulárne osteotómie je potrebné naplánovať a vykonať tak,
aby bola ich hĺbka o 1 mm väčšia, ako dĺžka implantátu.
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Krok 1

Krok 2 – 3

5.	Umiestnite implantát s priemerom, ktorý sa rovná alebo je o niečo väčší ako počiatočná

Krok 4

Krok 5

šírka zárezu (najviac o 0,7 mm väčší). Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli
zasunúť na implantát na miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho
krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom
so značením krútiaceho momentu. Implantáty so správnym priemerom by mali byť
zahrnuté do liečebného plánu a byť dostupné pri chirurgickom zákroku.
6.	Ak je po oseodenzifikácii výsledná hrúbka bukálnej časti kosti < 2,0 mm, vykonávajte
povrchový obrysový štep tvrdého a mäkkého tkaniva na posilnenie okolia

Krok 6

implantátu, aby ste vytvorili hrúbku tkaniva, ktorá môže zvýšiť dlhodobú stabilitu. Úplné
implantačné pokrytie môže byť považované za 2-stupňový liečebný protokol.
7.	Ak je výsledná hrúbka bukálnej kosti po expanzii je ≤ 1 mm, neumiestňujte implantát

Krok 7

a postupujte podľa 2-stupňového prístupu (riadený expanzný štep).

*
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Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.

5. Indikácie a kontraindikácie na použitie vŕtačiek Densah®

III. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu bočného zárezu
C. Riadený expanzný štep: 2-stupňový prístup
Pre prípady s počiatočnou šírkou ≤ 3,0 mm
1.

Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačné miesto.

2.

Vŕtajte do požadovanej hĺbky použitím pilotného vrtáka Densah® (rýchlosť vŕtania 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním).

3.	Začnite s najužšou vŕtačkou Densah®. Nastavte chirurgický motor na spätný chod – režim zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru
pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do osteotómie. Pri pocite dotykovej
spätnej väzby vŕtačky s tlakom smerom nahor a von z osteotómie, opakovane uvoľnite tlak a znova ho aplikujte nasávacím pohybom až do
dosiahnutia požadovanej hĺbky.
4.	Zvyšujte priemer osteotómie v malých prírastkoch až do dosiahnutia konečnej šírky ≤ 3,5 – 4,0 mm. S narastaním priemeru
vŕtačky môže kosť postupne expandovať do konečného priemeru. Ak chcete zobraziť video, navštívte nás na webovej stránke
www.versah.com/geg.
5.	
Vložte štep do novo vytvorenej dutiny vrátane jej okolia z vašich preferovaných materiálov kostných alogénnych štepov, použite
membránu a vytvorte primárne uzavretie. Umožnite hojenie po dobu 4 – 6 mesiacov.
6. 	Vykonajte oseodenzifikáciu, aby sa v prípade potreby vytvorila ďalšia expanzia, a umiestnite implantát. Ak používate chirurgický motor,
aby ste mohli zasunúť na implantát na miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení.
Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu. Implantáty so správnym priemerom by mali byť
zahrnuté do liečebného plánu a byť dostupné pri chirurgickom zákroku.
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III. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu bočného zárezu

≤ 3,0 mm

2.

1.

≤ 4,0 mm

3.

4.

Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.

*
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5. Indikácie a kontraindikácie na použitie vŕtačiek Densah®

IV. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu zvislého zárezu
A. Maxilárny sínusový autogénny štep – protokol zdvihu Densah® I
MINIMÁLNA ZOSTATKOVÁ VÝŠKA KOSTI ≥ 6 mm POŽADOVANÁ MINIMÁLNA ALVEOLÁRNA ŠÍRKA = 4 mm
Prehľad: Použite vŕtačky Densah® v prírastkoch po celých krokoch. Napríklad: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm.
1.

Meranie výšky kosti k sínusovej spodine.
Odklopte mäkké tkanivo pomocou nástrojov a techniky, ktoré bežne používate.
Krok 1

2.	
Navŕtajte kužeľový pilotný návrt Densah® s veľkosťou 1 mm pod sínusovú spodinu. V
prípadoch, keď výška zadného zostatkového alveolárneho zárezu je ≥ 6,0 mm a je požadovaná dodatočná
vertikálna hĺbka, vyvŕtajte do hĺbky určenej v približnej bezpečnostnej zóne 1,0 mm od sínusovej spodiny pomocou
kužeľového pilotného vrtáka Densah® (v smere pohybu hodinových ručičiek s rýchlosťou 800 – 1 500 ot./min.
s hojným zavlažovaním). Skontrolujte polohu kužeľového pilotného vrtáka Densah® röntgenovou snímkou.
3.	
Vŕtačka Densah® (2,0) v režime OD pre sínusovú spodinu. V závislosti od typu a priemeru
implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou Densah® (2,0). Prepnite chirurgický
motor na spätný chod – režim zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek

Krok 2

800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do osteotómie. Pri pocite dotykovej
spätnej väzby vŕtačky pri dosiahnutí hutnej sínusovej spodiny sa zastavte a potvrďte prvú zvislú polohu
vŕtačky Densah® röntgenovou snímkou.
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Krok 3
Krok 4

4.	
Zaveďte vŕtačku Densah® (3,0) v režime OD až 3 mm za sínusovú spodinu.
Použite nasledujúcu širšiu vŕtačku Densah® (3,0) v režime zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru
pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním) a zaveďte ju do predtým
vytvorenej osteotómie s modulovaným tlakom a nasávacím pohybom. Pri pocite dotykovej spätnej
väzby vŕtačky po dosiahnutí hutnej sínusovej spodiny, modulujte tlak s jemným nasávacím pohybom,
aby ste s vŕtačkou presiahli sínusovú spodinu v krokoch po 1 mm. Maximálny možný prestup
cez sínusovú spodinu v ktorejkoľvek fáze nesmie presiahnuť 3 mm. Pri zavedení
nasledujúcej širšej vŕtačky Densah® do osteotómie, dodatočná autogénna kosť bude zatlačená
smerom k apikálnemu koncu na dosiahnutie dodatočnej zvislej hĺbky a maximálneho membránového
zdvihu 3 mm. Skontrolujte zvislú polohu vŕtačky röntgenovou snímkou.
5. 	Umiestnite implantát. Implantát umiestnite do osteotómie. Ak používate chirurgický motor,
aby ste mohli zasunúť na implantát na miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho

Krok 5

krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky hákovým kľúčom
so značením krútiaceho momentu.
*
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Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.
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IV. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu zvislého zárezu
B. Maxilárny sínusový autogénny štep – protokol zdvihu Densah® II
MINIMÁLNA ZOSTATKOVÁ VÝŠKA KOSTI = 4 – 5 mm MINIMÁLNA ALVEOLÁRNA ŠÍRKA = 5 mm
Prehľad: Použite vŕtačky Densah® v prírastkoch po celých krokoch. Napríklad: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm. Vyhnite sa
používaniu kužeľového pilotného vrtáka Densah®.
1.

Meranie výšky kosti k sínusovej spodine. Odklopte mäkké tkanivo pomocou nástrojov a techniky, ktoré bežne používate.

2.

Vŕtačka Densah® (2,0) v režime OD pre sínusovú spodinu. Vyhnite sa používaniu kužeľového pilotného vrtáka Densah®. V závislosti
od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou Densah® (2,0). Prepnite chirurgický motor na spätný chod –
režim zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min. – režim zhutňovania s hojným zavlažovaním).
Začnite zavádzať vŕtačku do osteotómie až do dosiahnutia hutnej sínusovej spodiny. Skontrolujte polohu vŕtačky röntgenovou snímkou.

3. 	Zaveďte vŕtačku Densah® (3,0) v režime OD až 3 mm za sínusovú spodinu. Použite nasledujúcu širšiu vŕtačku Densah® (3,0)
a zaveďte ju do predtým vytvorenej osteotómie s modulovaným tlakom a nasávacím pohybom. Pri pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky po
dosiahnutí hutnej sínusovej spodiny, modulujte tlak s nasávacím pohybom, aby ste s vŕtačkou presiahli sínusovú spodinu v krokoch po 1 mm,
najviac do hĺbky 3 mm. Maximálny prestup vŕtačky cez sínusovú spodinu v ktorejkoľvek fáze nesmie presiahnuť 3 mm.
Kosť bude tlačená smerom k apikálnemu koncu a začne jemne dvíhať membránu a kosť spevnenú autológym štepom až o 3 mm. Skontrolujte
zvislú polohu vŕtačky röntgenovou snímkou.

4.	
Vŕtačka Densah® (4,0), (5,0) v režime OD až 3 mm za sínusovú spodinu. Použite nasledujúce širšie vŕtačky Densah®
v režime zhutňovania (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min.) s hojným zavlažovaním v nasávacom
pohybe na dosiahnutie dodatočnej šírky s maximálnym zdvihnutím membrány o 3 mm (v krokoch po 1 mm), aby ste dosiahli konečnú
požadovanú šírku pre umiestnenie implantátu. Vŕtačky Densah® nesmú byť zavedené viac ako 3 mm za sínusovú sponu po
celú dobu bez ohľadu na priemer vŕtačky Densah®.
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

vyhnite sa používaniu
pilotného vrtáka

5.	
Hnací alogénny štep. Po dosiahnutí konečného plánovaného
priemeru osteotómie naplňte osteotómiu dobre hydratovaným, hlavne
spongióznym alogénnym štepom. Použite poslednú vŕtačku Densah®
použitú v kroku 4 v režime zhutňovania (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek) s nízkou rýchlosťou 150 – 200 ot./min. bez zavlažovania
na posun alogénneho štepu do sínusu. Vŕtačka Densah® musí spôsobiť
len zhustenie materiálu alogénneho štepu, aby sa dodatočne zdvihla
membrána sínusu, a nesmie sa zavádzať za sínusovú spodinu viac ako
2 – 3 mm. Opakujte krok na posun štepu, aby sa spôsobilo dodatočné
zdvihnutie membrány potrebné podľa dĺžky implantátu.
6. 	Umiestnite implantát. Implantát umiestnite do osteotómie. Ak
používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát na
miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho
momentu pri umiestnení. Dokončite umiestnenie implantátu do hĺbky
kľúčom so značením krútiaceho momentu.
*
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Krok 5a
Krok 5b
Umiestnenie
alogénneho štepu

Krok 6

Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.

5. Indikácie a kontraindikácie na použitie vŕtačiek Densah®

IV. Oseodenzifikácia môže spôsobiť expanziu zvislého zárezu
C. Maxilárny sínusový autogénny štep – protokol zdvihu Densah® III
MINIMÁLNA ZOSTATKOVÁ VÝŠKA KOSTI = 2 – 3 mm POŽADOVANÁ MINIMÁLNA ALVEOLÁRNA ŠÍRKA = 7 mm
Tento protokol sa vyučuje a precvičuje počas praktických vzdelávacích kurzov oseodenzifikácie s využitím špeciálne
navrhnutých simulačných klinických modelov.
Vzdelávacie kurzy oseodenzifikácie sú k dispozícii na adrese:
https://versah.com/trade-shows-universities

*Plánovanie liečby a klinické použitie vŕtačiek Densah® sú zodpovednosťou každého jednotlivého lekára. Spoločnosť Versah® dôrazne
odporúča dokončenie kvalifikovaného praktického kurzu oseodenzifikácie a STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE zavedeného tradičného
chirurgického protokolu. Spoločnosť Versah® nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody ani nenesie zodpovednosť za používanie
vŕtačiek Densah® samotných alebo v spojení s inými produktmi inými, ako je výmena v rámci záruky.
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riadeného chirurgického
6. Systém
zákroku Versah
®

Indikácie na použitie
1.	Kľúč G-Stop® a vertikálny merač G-Stop® poskytujú zvislú kontrolu pre vŕtanie osteotómie.
Kľúč G-Stop® a vertikálny merač G-Stop® môžu byť použité s tlačenými príručkami (puzdrá
C-Guide® na ovládanie zahnutia otvoru).
2.	Puzdro C-Guide® je umiestnené do chirurgickej príručky zubným laboratóriom podľa potreby
pre anatómiu každého pacienta.
3. Držiak G-Stop® je držiak, ktorý drží iba vertikálne merače G-Stop® a kľúče G-Stop®.
Súčasti súpravy:
• 2 kusy vertikálnych meračov G-Stop® z každého zo 4 priemerov (malé, stredné, veľké a
extra veľké)
• 28 kľúčov G-Stop® v 7 hĺbkach vŕtania (3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm
a 15 mm) všetkých 4 priemerov
• Držiak Versah® G-Stop®

44
44

I. Prehľad univerzálneho systému riadenej chirurgie

Zlatá edícia vŕtačky Densah®*

Chirurgická príručka

Puzdro C-Guide®
Vertikálny merač G-Stop®

Kľúč G-Stop®

Puzdro C-Guide®
Zloženie systému
riadeného chirurgického
zákroku Versah®

Systém Versah® C-Guide® je inovatívny prístrojový sprievodca. Jeho tvar písmena C môže umožniť optimálnu prevádzku, čím poskytne
chirurgom potrebnú slobodu na úpravu prípravy (odrazový pohyb dovnútra a von) potrebnej pre technológiu vŕtačky Densah®. Otvorené otvory
kľúča G-Stop® sú navrhnuté tak, aby umožňovali primerané zavlažovanie. Versah® G-Stop® poskytuje riadenú chirurgickú operáciu bez kľúča.

*

Nový a vylepšený film z nitridu titánu
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II. Vertikálny merač a kľúč G-Stop® + veľkosti a jeho kompatibilita s vŕtačkami Densah®
S
Pre
umiestnenie
až 3,25 mm
implantátu

M
Pre umiestnenie
až 4,3 mm
implantátu

L
Pre umiestnenie
až 5,3 mm
implantátu

XL
Pre umiestnenie
až 6,2 mm
implantátu
VPLTT VT1525
(2,0)

VT1828
(2,3)

VS2228
(2,5)

VT2535
(3,0)

VT2838
(3,3)

VS3238
(3,5)

VT3545
(4,0)

VT3848
(4,3)

VS4248
(4,5)

VT4555
(5,0)

Hĺbky vŕtania dostupné pre G-Stop®

Kľúče G-Stop® sú označené dvomi (2) značkami hĺbky:
1) Hĺbka vŕtania pri umiestnení na vŕtačku Densah

®

3 mm hĺbka len pre pravidelnú vŕtačku Densah®

2) Hĺbka vŕtania pri umiestnení na krátku vŕtačku Densah

®

5 mm hĺbka len pre pravidelnú vŕtačku Densah®
8 mm hĺbka – pravidelná = 3 mm hĺbka – krátka
10 mm hĺbka – pravidelná = 5 mm hĺbka – krátka
11,5 mm hĺbka – pravidelná = 6,5 mm hĺbka – krátka
13 mm hĺbka – pravidelná = 8 mm hĺbka – krátka
15 mm hĺbka – pravidelná = 10 mm hĺbka – krátka
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VT4858
(5,3)

VS5258
(5,5)

II. Vertikálny merač a kľúč G-Stop® + veľkosti a jeho kompatibilita s vŕtačkami Densah®
S
Pre umiestnenie
až 3,25 mm
implantátu

M
Pre umiestnenie
až 4,3 mm
implantátu

L
Pre umiestnenie
až 5,3 mm
implantátu

XL
Pre umiestnenie
až 6,2 mm
implantátu
VPLTT-S

VT1525-S

VT1828-S

VT2535-S

VT2838-S

VT3545-S

VT3848-S

Hĺbky vŕtania dostupné pre G-Stop®
3 mm

5 mm

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

15 mm

Hĺbka pravidelnej vŕtačky

3 mm

5 mm

6,5 mm

8 mm

10 mm

Hĺbka krátkej vŕtačky

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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III. V
 ertikálny merač a kľúč G-Stop®:
Zloženie

Vertikálny merač a kľúč G-Stop®:
Demontáž
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IV. Tabuľka veľkostí

Malé

Stredné

Veľké

Extra veľké

vonkajší priemer
7 mm

Vertikálny merač
G-Stop®

vonkajší priemer
4,2 mm

vonkajší priemer
5 mm

vonkajší priemer
6 mm

vnútorný priemer
4,45 mm

vnútorný priemer
5,25 mm

vnútorný priemer
6,25 mm

Kľúč G-Stop®

6 mm

6 mm

vnútorný priemer
7,25 mm

6 mm

6 mm

Puzdro C-Guide®
1 mm

1 mm

vonkajší priemer
5,3 mm

Pre umiestnenie pravidelnej a krátkej
vŕtačky Densah® až do 3,25 mm
implantátu.

vonkajší priemer
6,1 mm

Pre umiestnenie pravidelnej a krátkej
vŕtačky Densah® až do 4,3 mm
implantátu.

1 mm

1 mm

vonkajší priemer
7,1 mm

Pre umiestnenie pravidelnej a krátkej
vŕtačky Densah® až do 5,3 mm
implantátu.

vonkajší priemer
8,1 mm

Pre umiestnenie pravidelnej a
krátkej vŕtačky Densah® až do
6,2 mm implantátu.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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7.

Súprava vŕtačky ZGO™ Densah®
Súprava vŕtačky ZGO™ Densah® obsahuje 8 vŕtačiek, ktoré sú určené na vytvorenie
osteotómií pre všetky hlavné implantáty jarmovej kosti na trhu. Vŕtačky ZGO™
Densah® s dĺžkou 65 mm sú označené hĺbkovými značkami od 15 do 45 mm. Vŕtačky
ZGO™ Densah® s dĺžkou 90 mm sú označené hĺbkovými značkami od 15 do 60 mm.
Sú navrhnuté na použitie v postupnom rastúcom poradí na dosiahnutie požadovaného
priemeru osteotómie.
Súčasti súpravy:

50
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•

4 Vŕtačky ZGO™ Densah® – dĺžka 65 mm

•

4 Vŕtačky ZGO™ Densah® – dĺžka 90 mm

•

1 Univerzálny držiak vŕtačky ZGO™ Densah®

•

2 kužeľové pilotné vrtáky ZGO™ Densah®

•

2 riadené kľúče ZGO™

I. Súčasti súpravy
Vŕtačky ZGO™ Densah® sú navrhnuté na použitie pre oseodenzifikáciu v malých prírastkoch v hustej trabekulárnej kosti, aby umožnili
šetrné rozšírenie osteotómie. V mäkkej kosti sa musí pripraviť priemer konečnej prípravy osteotómie s vŕtačkou ZGO™ Densah®
s priemerným priemerom, ktorý je o 0,5 – 0,7 mm menší ako hlavný priemer implantátu. V tvrdej kosti sa musí pripraviť
priemer konečnej prípravy osteotómie s vŕtačkou ZGO™ Densah® s priemerným priemerom, ktorý je o 0,2 – 0,3 mm menší ako
hlavný priemer implantátu. Pri oseodenzifikácii vytvára zachovanie kosti pružný spätný efekt. Osteotómie spravidla
nesmú byť poddimenzované nad rámec vyššie uvedených parametrov.

ZT™ séria 65 mm
ZT1525-65

ZT2030-65 ZT2535-65

ZT™ séria 90 mm
ZT3040-65

ZT1525-90

ZT2030-90 ZT2535-90

ZT3040-90

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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ZT™ séria 90 mm

3040

3040

2535

2535

2030

2030

1525

1525

Pilotný

Pilotný

V hojnej hustej kosti: Vŕtačka ZGO™ Densah® sa má použiť
v reznom režime (800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu hodinových
ručičiek alebo s protokolom (Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní
(DAC) (pozri stranu 59).

{
{

ZT™ séria 65 mm

65 mm

Všeobecný návod na použitie nájdete v animácii vŕtačky ZGO™ Densah®.
Ak ju chcete zobraziť, navštívte nás na webovej stránke www.versah.com/zgo-densah-bur

52

7. Súprava vŕtačky ZGO™ Densah®

90 mm

I. Súčasti súpravy

ZT2535-65 mm
obrázok č. 1

Vŕtačky ZGO™ Densah® (65 mm a 90 mm) majú vnútorné
zavlažovanie* (zobrazené na obrázku 1). Kužeľový pilotný vrták
ZGO™ má iba vonkajšie zavlažovanie. Kužeľový pilotný vrták
ZGO™ a vŕtačky ZGO™ Densah® sú úrčené iba na
jedno použitie.

Zavlažovanie

*Na zaistenie správneho zavlažovania cez vŕtačky ZGO™ Densah®,
musí byť násadec schopný dodávať vnútorné zavlažovanie.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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I. Režimy
Vŕtačky ZGO™ Densah® sa postupne počas

Proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (CCW) Nerezný smer

V smere pohybu hodinových
ručičiek (CW) Rezný smer

chirurgického zákroku zvyšujú v priemere
a sú určené na použitie so štandardným
chirurgickým motorom, aby sa zachovala
a spevnila kosť (800 – 1 500 ot./min.) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek (Režim
zhutňovania) a v prípade potreby na presné
vyrezanie kosti (800 – 1 500 ot./min.) v smere
pohybu hodinových ručičiek (Rezný režim).
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Režim zhutňovania

Rezný režim

II. Pohyb
Vŕtačky ZGO™ Densah® je nutné

Režim zhutňovania

Rezný režim

vždy používať s veľkým zavlažovaním
v odrazovo-nasávacom pohybe
(vertikálny tlak pri napredovaní
vrtáka do osteotómie, potom menší
ťah na úľavu od tlaku, potom znova
napredovanie s vertikálnym tlakom a tak
ďalej v režime dopredu/vzad). Doba
trvania a počet odrazovo-nasávacích
epizód (dopredu/vzad) sú zvyčajne
určené hustotou kostí a požadovanou
dĺžkou.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke
www.versah.com/versah-zgo-densah-bur/
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III. Značenie vŕtačky ZGO™ 65 mm Densah®
Vŕtačky ZGO™ Densah® sú vnútorne zavlažované a určené na použitie

Laserové čiary vŕtačky ZGO™
65 mm Densah®

pri rýchlosti vŕtania 800 – 1 500 ot./min. Sú označené laserovými
značkami1 od hĺbky 15 – 45 mm. Krátke vŕtačky ZGO™ Densah®
majú kužeľový geometrický rozmer. Vŕtačka ZGO™ Densah®
ZT3040‑65 mm má napríklad (menší priemer) 3,0 mm a koronárna
(väčší priemer) 4,0 mm.
VÄČŠÍ Ø

POZNÁMKA: Rezanie a zhutňovanie sa musí vykonať pri stálom

45 mm

40 mm

zavlažovaní vodou. Na zabránenie prehrievania sa vyžaduje nasávací

35 mm

pohyb. Chirurgické vŕtačky sú určené na jedno použitie a po každom
30 mm

chirurgickom zákroku sa musia vymeniť.

25 mm
20 mm

Hĺbka vŕtania

15 mm

Zmerajte hĺbku vŕtania vŕtačky ZGO™ Densah® od najširšej časti jej
hrotu k označovacej čiare. Bez ohľadu na priemer vŕtačky ZGO™
Densah® je maximálna dodatočná hĺbka hrotu 1,0 mm.
MENŠÍ Ø

1. Presnosť laserových značiek sa testuje v rámci +/-0,5 mm.
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1,0 mm

III. Značenie vŕtačky ZGO™ 90 mm Densah®
Vŕtačky ZGO™ Densah® sú vnútorne zavlažované a určené na

Laserové čiary vŕtačky ZGO™
90 mm Densah®

použitie pri rýchlosti vŕtania 800 – 1 500 ot./min. Sú označené
laserovými značkami1 od hĺbky 15 – 60 mm. Krátke vŕtačky ZGO™
Densah® majú kužeľový geometrický rozmer. Vŕtačka ZGO™ Densah®
ZT3040-90 mm má napríklad (menší priemer) 3,0 mm a koronárna
(väčší priemer) 4,0 mm.
VÄČŠÍ Ø

60 mm

POZNÁMKA: Rezanie a zhutňovanie sa musí vykonať pri stálom

55 mm

zavlažovaní vodou. Na zabránenie prehrievania sa vyžaduje nasávací

50 mm

pohyb. Chirurgické vŕtačky sú určené na jedno použitie a po každom

45 mm

chirurgickom zákroku sa musia vymeniť.

40 mm
35 mm
30 mm
25 mm

Hĺbka vŕtania

20 mm

Zmerajte hĺbku vŕtania vŕtačky ZGO™ Densah® od najširšej časti jej

15 mm

hrotu k označovacej čiare. Bez ohľadu na priemer vŕtačky ZGO™
Densah® je maximálna dodatočná hĺbka hrotu 1,0 mm.
MENŠÍ Ø

1,0 mm

1. Presnosť laserových značiek sa testuje v rámci +/-0,5 mm.

Návod na použitie vŕtačky Densah®

57

8.

Indikácie a kontraindikácie na
použitie vŕtačiek ZGO™ Densah®

Indikácie

Kontraindikácie

1.	Vŕtačky ZGO™ Densah® sú indikované na
použitie na prípravu osteotómií na umiestnenie
implantátov do maxily (vrátane implantátov
jarmovej kosti a krídlových výbežkov).

1.	
Oseodenzifikácia nefunguje v kortikálnej kosti.
V (type I/hustej kosti); použite vŕtačky ZGO™
Densah® v reznom režime (v smere pohybu
hodinových ručičiek) a spätnom režime vzad
(proti smeru pohybu hodinových ručičiek) na
opakované vloženie materiálu autológneho štepu.
(Zhutňovanie – zachovanie po reznom protokole).

2.	Kužeľové pilotné vrtáky ZGO™ sa používajú
na vytvorenie počiatočného otvoru v kosti na
prípravu osteotómie na umiestnenie jarmového
implantátu a monitorovanie hĺbky vŕtania.
3.	Univerzálny držiak vŕtačky ZGO™ Densah®
je určený iba pre vŕtačky ZGO™ Densah®,
kužeľové pilotné vrtáky ZGO™ a riadené
kľúče ZGO™.

2.	
Tradičná riadená chirurgia môže predstavovať vyššie
riziko zlyhania implantátu kvôli jeho obmedzeniu pri
umožnení potrebnej techniky odrazu a primeraného
zavlažovania. Pri riadenej chirurgickej operácii
jarmovej kosti použite puzdro C-Guide® a riadené
kľúče ZGO™. (p68)
3. Vyhnite sa zhutňovaniu xenogénneho štepu.
4.	
Pri vŕtaní s kužeľovým pilotným vrtákom
ZGO™ neaplikujte bočný tlak.
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Pred liečbou je potrebné starostlivo vyhodnotiť celkový zdravotný stav pacientov s plánovaným zubným implantátom. Pacienti so závažnými zdravotnými
problémami alebo zlým zdravotným stavom by nemali podstúpiť liečbu zubným implantátom. Pacienti so zdravotnými problémami, ako napríklad: oslabený
imunitný systém, zneužívanie drog alebo alkoholu, nekontrolovateľné krvácanie, endokrinné poruchy alebo alergia na titán, by sa mali starostlivo vyhodnotiť pred
liečbou alebo vylúčiť. Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení s odporúčaním protokolu vŕtania systému implantátov a protokolmi navrhovaného
použitia. Pri vŕtaní s pilotným vrtákom neaplikujte bočný tlak.

Protokol (Zhutňovanie – zachovanie) po rezaní (DAC)

Rezný režim

Režim zhutňovania

V smere pohybu hodinových

Proti smeru pohybu hodinových

ručičiek (CW) Rezný smer

ručičiek (CCW) Nerezný smer

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení protokolmi navrhovaného použitia.
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I. Oseodenzifikácia v kvalite strednej a mäkkej trabekulárnej kosti
1.

Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačné miesto.

2.	Vŕtajte do požadovanej hĺbky použitím kužeľového pilotného vrtáka ZGO™ (rýchlosť vŕtania 800 – 1 500 ot./min.
s hojným zavlažovaním). Pri vŕtaní neaplikujte bočný tlak a sledujte hĺbku vŕtania.
3.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou ZGO™
Densah®. Nastavte chirurgický motor na spätný chod (rýchlosť vŕtania proti smeru pohybu hodinových
ručičiek 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním).
4.	Začnite zavádzanie vŕtačky do osteotómie v zhutňovacom smere proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Pri
pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky s tlakom smerom nahor a von z osteotómie upravte tlak nasávacím
pohybom až do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Hojné zavlažovanie je vždy nutné.
5.	Ak cítite odpor, jemne zvýšte tlak a počet odrazovo-nasávacích pohybov na dosiahnutie požadovanej hĺbky.
6.	Implantát umiestnite do osteotómie. Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát na
miesto, jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite
umiestnenie implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu.

*Toto je navrhovaný protokol

60

8. Indikácie a kontraindikácie na použitie vŕtačiek ZGO™ Densah®

II. Oseodenzifikácia v kvalite hustej trabekulárnej kosti
Odporúčame použitie vŕtačiek ZGO™ Densah® v malých prírastkoch. Zvýšte počet odrazovonasávacích pohybov na dosiahnutie požadovanej hĺbky.
1.	Odklopte mäkké tkanivo technikou, ktorá je indikovaná pre implantačný postup do jarmovej kosti/
krídlových výbežkov.
2.	Na prípravu osteotómie použite kužeľový pilotný vrták ZGO™ (rýchlosť vrtáka 800 – 1 500 ot./min.
s hojným zavlažovaním) buď kompletne cez jarmovú kosť alebo o 1 mm hlbšie, ako je dĺžka implantátu.
3.	V závislosti od typu a priemeru implantátu vybraného pre dané miesto začnite s najužšou vŕtačkou
ZGO™ Densah®. Nastavte chirurgický motor na spätný chod (rýchlosť vŕtania proti smeru
pohybu hodinových ručičiek 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku do
osteotómie. Pri pocite dotykovej spätnej väzby vŕtačky s tlakom smerom nahor a von z osteotómie
upravte tlak nasávacím pohybom až do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Môžete si všimnúť
odpor a jemný efekt klopania pri zatlačení nadol, keď zavádzate vŕtačku do osteotómie.
Pokračovanie na ďalšej strane
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II. Oseodenzifikácia v kvalite hustej trabekulárnej kosti
4.	
(Zhutňovanie – zachovanie) po reze (DAC) v prípade potreby: Keď pri pristupovaní do jarmovej kosti
cítite silný odpor, prepnite chirurgický motor na rezný režim dopredu (v smere pohybu hodinových
ručičiek pri 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním). Začnite zavádzať vŕtačku ZGO™ Densah® do osteotómie
až do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Ponechajte ju v osteotómii, prepnite chirurgický motor späť na
spätný – režim zhutňovania (proti smeru pohybu hodinových ručičiek) na zhustenie a vsunutie rezanej kosti
späť do stien osteotómie ako autológny štep. Ak nevyberiete vŕtačku z osteotómie medzi rezným režimom a režimom
zhutňovania, zrezané častice kosti sa opäť usadia do ohraničenia osteotómie. (Pozri ilustráciu na strane 59.)
5.	Implantát umiestnite do osteotómie. Ak používate chirurgický motor, aby ste mohli zasunúť na implantát na miesto,
jednotka sa môže zastaviť pri dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu pri umiestnení. Dokončite umiestnenie
implantátu do hĺbky kľúčom so značením krútiaceho momentu.
6.	V hojnej hustej kosti: Vŕtačka ZGO™ Densah® sa môže použiť v reznom režime (800 – 1 500 ot./min.) v smere pohybu
hodinových ručičiek alebo s protokolom Zhutňovanie – zachovanie po rezaní (DAC).

*Toto je navrhovaný protokol
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III. Oseodenzifikácia protokol typu I-III ZAGA™ na umiestnenie do vnútra maxily*
Prehľad: typ I-III ZAGA™ začína v alveolárnej kosti a nasleduje prevažne posterio-laterálnu dráhu sínusovej steny. V takýchto prípadoch
je predná maxilárna stena konkávna. Hlava implantátu sa nachádza v alveolárnom hrebeni a väčšina tela má buď intrasínusovú alebo
extrasínusovú dráhu. Implantát je v kontakte s kosťou v koronálnej alveolárnej kosti a apikálnej časti jarmovej kosti. Stredná časť tela
implantátu sa môže dotýkať kosti v laterálnej stene sínusu v závislosti od konkávnosti laterálnej steny sínusu.

Krok 1

1.

Krok 2

Krok 3

Použite 65 mm kužeľový pilotný vrták ZGO™ v smere pohybu hodinových ručičiek s rýchlosťou 800 – 1 500 ot./min., aby ste začali cez
alveolárny hrebeň vytvárať tunelovú osteotómiu po trajektórii, ktorá vedie z palatálnej do hornej bukálnej alveolárnej kosti, vŕtaním do
tela jarmovej kosti, pričom ju perforuje apikálne cez jej horný laterálny aspekt.

2.

Potom použite 65 mm vŕtačky ZGO™ Densah® v postupne rastúcom poradí na účel dosiahnutia požadovaného priemeru tunelovej
osteotómie cez alveolárny hrebeň do tela jarmovej kosti, perforujúc apikálne, až dosiahnete jej laterálny horný aspekt. Toto sa dá najlepšie
dosiahnuť v režime proti smeru pohybu hodinových ručičiek pri otáčkach 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním, aby sa udržala
a zachovala integrita alveolárneho hrebeňa.

3.

Vŕtačka ZGO™ Densah® opúšťa hrebeňovú tunelovú osteotómiu, prejde tesne pozdĺž bočnej steny sínusu a potom preniká do jarmovej
kosti, kde vytvorí „tunelovú“ osteotómiu vhodnej dĺžky a priemeru, ktorá len apikálne perforuje cez horný laterálny aspekt tela jarmovej
kosti. Ak je to potrebné, na apikálnu perforáciu tela jarmovej kosti použite dlhšiu 90 mm vŕtačku ZGO™ Densah®.
Návod na použitie vŕtačky Densah®
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Krok 4

4.

Krok 5

V závislosti od anatómie a veľkosti pacienta použite vhodnú dĺžku (dĺžka 65 mm
alebo 90 mm) vŕtačiek ZGO™ Densah® v postupne rastúcom poradí, aby ste dosiahli požadovaný
priemer osteotómie pozdĺž alebo v rámci laterálnej steny sínusu, a to v závislosti od priemeru a dĺžky
jarmového implantátu, ktorý sa chystáte umiestniť. Tvrdosť jarmovej kosti určí režim vŕtačky ZGO™
Densah® (rezný režim – v smere pohybu hodinových ručičiek), režim zhutňovania (proti smeru pohybu
hodinových ručičiek) alebo Zhutňovanie – zachovanie po reznom protokole (DAC).

5.

Konečná príprava osteotómie sa musí pripraviť vhodnou vŕtačkou ZGO™ Densah®,
ktorá je mierne poddimenzovaná v priemere o 0,5 –0,7 mm menšia ako hlavný priemer jarmového
implantátu.

6.

Umiestnite jarmový implantát.

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.
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Krok 6

IV. Oseodenzifikácia protokol typu IV ZAGA™ na umiestnenie mimo maxily*
Prehľad: typ IV ZAGA™ nasleduje extra maxilárnu dráhu. Maxila a alveolárna kosť vykazujú extrémnu vertikálnu
a horizontálnu atrofiu. Hlava implantátu sa nachádza bukálne od alveolárneho hrebeňa obvykle v „kanálovej“ osteotómii. Na tejto
úrovni sa buď nevykonáva žiadna osteotómia, alebo len minimálna osteotómia vo forme „kanála“. Väčšina tela jarmového implantátu má extra
sínusovú/extra maxilárnu dráhu. Koronálna časť jarmového implantátu je extra maxilárna zvyčajne v „kanáli“, zatiaľ čo apikálna časť implantátu
je obklopená kosťou v „tunelovej“ osteotómii v jarmovej kosti. Jarmový implantát je v kontakte s kosťou v jarmovej kosti a časťou vonkajšej
laterálnej steny sínusu.

Krok 1

1.

Vytvorte koronálnu „kanálovú“ osteotómiu: používajte vŕtačky Densah®
v polovičných prírastkoch začínajúc s veľkosťou VT1525 (2 mm), postupne až
k veľkosti VT3545 (4 mm) v reznom režime v smere pohybu hodinových ručičiek
pri 800 – 1 500 ot./min. s hojným zavlažovaním ako „bočný rezač“, aby ste
vytvorili kanál v reziduálnom alveolárnom záreze a laterálnej stene
maxilárneho sínusu.

2.

Potom použite 65 mm/90 mm kužeľový pilotný vrták ZGO™ v smere pohybu
hodinových ručičiek pri rýchlosti 800 – 1 500 ot./min. cez „kanál“, kde vstúpite

Krok 2

do spodného aspektu tela jarmovej kosti, aby ste pripravili „tunelovú“
osteotómiu požadovanej dĺžky, ktorá apikálne perforuje cez hornú
laterálnu časť tela jarmovej kosti.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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Krok 3

3.

V závislosti od anatómie a veľkosti pacienta použite vhodnú dĺžku (dĺžka
65 mm alebo 90 mm) vŕtačiek ZGO™ Densah® v postupne
rastúcom poradí, aby ste dosiahli požadovaný priemer a dĺžku
osteotómie, a to v závislosti od priemeru a dĺžky jarmového
implantátu, ktorý sa chystáte umiestniť. Toto sa dá v závislosti na tvrdosti
jarmovej kosti vykonať buď pomocou rezného režimu (v smere pohybu
hodinových ručičiek), režimu zhutňovania (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek) alebo protokolu Zhutňovanie – zachovanie po rezaní (DAC).

Krok 4

4.

Konečná príprava osteotómie sa musí pripraviť vhodnou
vŕtačkou ZGO™ Densah®, ktorá je mierne poddimenzovaná
v priemere o 0,5 –0,7 mm menšia ako hlavný priemer
jarmového implantátu.

5.

Umiestnite jarmový implantát.

Krok 5

*Klinické skúsenosti a úsudok by sa mali použiť v spojení týmto protokolom navrhovaného použitia.
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9.

Systém riadeného chirurgického
zákroku Versah® ZGO™
Indikácie
1. 	Riadené kľúče ZGO™ zabezpečujú kontrolu nad vŕtaním osteotómie. Kľúč ZGO™
možno použiť s tlačenými príručkami s puzdrami C-Guide® na ovládanie zahnutia
otvoru.
2. 	Puzdro ZGO™ C-Guide® je umiestnené do chirurgickej príručky ZGO™ zubným
laboratóriom podľa potreby pre anatómiu každého pacienta.
3.	Univerzálny držiak vŕtačky ZGO™ Densah® je určený pre vŕtačky ZGO™ Densah®
a riadené kľúče ZGO™, kužeľový pilotný vrták ZGO™.
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I. Prehľad univerzálneho systému riadeného chirurgického kľúča ZGO™
Riadený kľúč ZGO™

Puzdro ZGO™ C-Guide®

Vŕtačka ZGO™ Densah®

Systém Versah® ZGO™ C-Guide® je inovatívny prístrojový sprievodca. Jeho tvar písmena C môže umožniť
optimálnu prevádzku, čím poskytne chirurgom potrebnú slobodu na úpravu prípravy (pohyb dovnútra a von)
potrebnej pre technológiu vŕtačky ZGO™ Densah®. Navádzané kľúče ZGO™ Versah® sa používajú spolu
s puzdrom ZGO™ C-Guide® ako pomôcka pri navádzaní každej konkrétnej vŕtačky ZGO™ Densah® a kužeľového
pilotného vrtáka ZGO™.
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II. V
 eľkosti ZGO™ navádzaného kľúča a puzdier ZGO™ C-Guide® a ich kompatibilita
s vŕtačkami ZGO™ Densah®

Pilotný

Určené na použitie s kužeľovým pilotným vrtákom
ZGO™ a vŕtačkou ZGO™ Densah® ZT1525 (dlhé
65 mm aj 90 mm).

Určené na použitie s vŕtačkou ZGO™ Densah® ZT2030
a vŕtačkou ZGO™ Densah® ZT2535 (dlhé 65 mm aj
90 mm).

Systém Versah® ZGO™ C-Guide® obsahuje príslušné kľúče určené na použitie v spojení s vŕtačkami ZGO™
Densah®. Používajte jednotlivé navádzané kľúče ZGO™ v postupnom poradí šírok, kým nedosiahnete požadovanú
šírku osteotómie. ZT3040-65 mm a ZT3040-90 mm zapadajú do puzdra ZGO™ C-Guide® bez potreby použitia
„priestorového adaptérového kľúča“ na to, aby do seba zapadli. Priemery vŕtačiek Versah® ZGO™ Densah®.
Návod na použitie vŕtačky Densah®
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čistenie a skladovanie
10. Údržba,
vŕtačiek a príslušenstva Densah

®

POZNÁMKA: Ak sú chirurgické vŕtačky otupené alebo opotrebované, musia sa vymeniť. Spoločnosť Versah®
odporúča chirurgické vŕtačky vymeniť po 12 – 20 osteotómiách1. Odporúča sa ponechať náhradnú sadu vŕtačiek
ZGO™ Densah® na dostupnom mieste pre prípad potreby výmeny počas operácie.
Merač G-Stop® a puzdro C-Guide® sú len na jednorazové použitie. Opakované použitie tejto pomôcky môže viesť
k poraneniu pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
Kľúč G-Stop® sa odporúča vymeniť po 12 – 20 osteotómiách.
Vŕtačky ZGO™ Densah® a kužeľový pilotný vrták ZGO™ sú určené len na jedno použitie. Opakované použitie tejto
pomôcky môže viesť k poraneniu pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
1. Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization. J Oral Maxillofac Surg.
2006;64(2):265-269.
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I. Pokyny na údržbu vŕtačiek pred ich prvým chirurgickým použitím
FÁZA 1:	Ľahké čistenie a oplachovanie – vŕtačky sa musia očistiť kefou a vizuálne skontrolovať z hľadiska čistoty, potom namočiť
do čistiaceho prostriedku, opláchnuť a osušiť.
FÁZA 2:	Príprava – namočte vŕtačky do roztoku Surgical Milk alebo 70 % izopropylalkoholu na približne 30 sekúnd, vyberte
a nechajte odtiecť dosucha. Vŕtačky znovu neumývajte ani neutierajte.
FÁZA 3:	Sterilizácia – vŕtačky sa musia sterilizovať v autokláve pri teplote 132 °C (269,6 °F) po dobu 4 minút v štandardnom
schválenom sterilizačnom obale. Čas schnutia 30 minút.
FÁZA 4: Počas používania – vŕtačky sa musia namočiť do sterilného vodného roztoku až do fázy čistenia.

*Aby sa minimalizovali zvyšky po farbení, dôrazne odporúčame nepoužívať žiadne roztoky s
glutaraldehydom.

Návod na použitie vŕtačky Densah®
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II. Pokyny na čistenie a skladovanie vŕtačiek po ich použití
FÁZA 1: Čistenie – Vŕtačky sa musia očistiť kefou a opláchnuť čistiacim prostriedkom, aby sa odstránili zvyšky krvi alebo tkaniva. Kompletná
vizuálna kontrola čistoty.
FÁZA 2:	Ultrazvukové čistenie – Vŕtačky sa musia očistiť v ultrazvukovom kúpeli s použitím vhodného enzymatického čistiaceho prostriedku
(10 % roztok) podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku (počas ultrazvukového čistenia by sa malo zabrániť kontaktu vŕtačiek).
FÁZA 3:	Oplachovanie – Vŕtačky by sa mali opláchnuť tečúcou vodou, aby sa úplne odstránil čistiaci prostriedok, a potom namočiť v roztoku
Surgical Milk alebo 70 % izopropylalkoholu na približne 30 sekúnd, vybrať, odkvapkať a nechať usušiť. Vŕtačky znovu neumývajte
ani neutierajte.
FÁZA 4:	Sterilizácia – vŕtačky sa musia sterilizovať v autokláve pri teplote 132 °C (269,6 °F) po dobu 4 minút v štandardnom schválenom
sterilizačnom obale. Čas schnutia 30 minút.
FÁZA 5: Počas používania– vŕtačky sa musia namočiť do sterilného vodného roztoku až do fázy čistenia.
FÁZA 6: Skladovanie/použitie – V tejto fáze sú vŕtačky pripravené na dlhodobé uskladnenie; vŕtačky sa môžu použiť ihneď po otvorení po
dlhodobom skladovaní.

*Aby sa minimalizovali zvyšky po farbení, dôrazne odporúčame nepoužívať žiadne roztoky s glutaraldehydom.
* Vŕtačky ZGO™ Densah® sú určené len na jedno použitie. Opakované použitie tejto pomôcky môže viesť k poraneniu
pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
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III. Pokyny na čistenie a sterilizáciu vŕtačiek ZGO™ Densah®
FÁZA 1:	Ľahké čistenie a oplachovanie — Vŕtačky sa musia očistiť kefou a opláchnuť tekutým prípravkom na riad Palmolive v pomere 1

polievková lyžica prípravku na galón studenej vody z vodovodu. Očistite lúmen výrobku pomocou 1/32" kefy na čistenie lúmenu,
ktorá bola namočená v pripravenom roztoku Palmolive alebo porovnateľnej značky. Opláchnite časti pod studenou tečúcou vodou,
aby ste pomohli odstrániť zvyšky čistiaceho prostriedku.
Kompletná vizuálna kontrola čistoty.
FÁZA 2:	Ultrazvukový čistič – Vŕtačky sa musia očistiť v ultrazvukovom kúpeli s použitím vhodného enzymatického čistiaceho prostriedku

(10 % roztok) podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. (Počas ultrazvukového čistenia je potrebné zabrániť kontaktu medzi
vŕtačkami).
FÁZA 3:	Oplachovanie – Vŕtačky by sa mali opláchnuť tečúcou vodou, aby sa úplne odstránil čistiaci prostriedok, a potom namočiť

v roztoku Surgical Milk alebo 70 % izopropylalkoholu na približne 30 sekúnd, vybrať, odkvapkať a nechať usušiť. Vŕtačky znovu
neumývajte ani neutierajte.
FÁZA 4:	Sterilizácia – Vŕtačky sa musia sterilizovať v prevákuovom autokláve: teplota 132 °C (269,6 °F) po dobu 4 minút v štandardnom

schválenom sterilizačnom vrecku. Čas schnutia 30 minút.

* Vŕtačky ZGO™ Densah® sú určené len na jedno použitie. Opakované použitie tejto pomôcky môže viesť k poraneniu
pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
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IV. Pokyny na prvé chirurgické použitie a údržbu príslušenstva: paralelné kolíky, puzdrá C-Guide®,

vertikálne merače G-Stop®, kľúče G-Stop®, univerzálny držiak vŕtačky, riadené kľúče ZGO™, držiak
G-Stop®
FÁZA 1:	Ľahké čistenie a oplachovanie – Príslušenstvo sa musí opláchnuť pod studenou tečúcou vodou z vodovodu. Počas oplachovania
použite kefu na čistenie lúmenu vhodnej veľkosti na vyčistenie lúmenu výrobku a použite kefu s jemnými štetinami na čistenie
vonkajšieho povrchu výrobku.
FÁZA 2:	Príprava – Pripravte roztok čistiaceho prostriedku pomocou umývacieho prostriedku Palmolive alebo porovnateľnej značky,
zmiešajte 1 čajovú lyžičku na 3,7 l vody z vodovodu. Očistite lúmen výrobku pomocou kefy na čistenie lúmenu, ktorá bola
namočená s pripraveným roztokom Palmolive alebo porovnateľnej značky. Očistite vonkajší povrch výrobku pomocou kefy s
jemnými štetinami, ktorá bola namočená s pripraveným roztokom Palmolive alebo porovnateľnej značky.
FÁZA 3:	Ultrazvukové čistenie – Pripravte roztok čistiaceho prostriedku pomocou prostriedku Enzol alebo porovnateľnej značky v

ultrazvukovej jednotke, podľa odporúčaní výrobcu použite 28,3 g na 3,7 l pomocou teplej vody z vodovodu. Ponorte výrobky do
pripraveného roztoku prostriedku Enzol alebo porovnateľnej značky a nechajte ich sonikovať po dobu 5 minút. Pri sonifikácii sa
uistite, že nedochádza ku kontaktu medzi výrobkami. Opláchnite výrobky pod tečúcou studenou vodou z vodovodu. Nechajte
výrobky na vzduchu úplne vyschnúť.
FÁZA 4:	Sterilizácia – Príslušenstvo by malo byť sterilizované v autokláve pri teplote 132 °C (269,6 °F) po dobu 4 minút v štandardnom
schválenom sterilizačnom obale. Čas schnutia 30 minút.

*Viečko držiaka G-Stop® je určené len na použitie pri skladovaní. Nedá sa sterilizovať v autokláve.
*Merač G-Stop® a puzdro C-Guide® sú len na jednorazové použitie.
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V. Pokyny na čistenie a sterilizáciu držiaka ZGO™
FÁZA 1: Očistite držiak germicídnym čistiacim prostriedkom.
FÁZA 2: Po opláchnutí a vysušení vždy skontrolujte, či držiak nie je poškodený.
FÁZA 3:	Funkčné testovanie, údržba — Vykonajte vizuálnu kontrolu čistoty pomocou lupy. Ak je to potrebné, zopakujte postup čistenia, až
kým nástroje nebudú viditeľne čisté.
FÁZA 4: Balenie — Vložte držiak do sterilizačných obalov alebo vrecka.
FÁZA 5:	Sterilizácia – Sterilizujte držiak použitím frakcionovaného prevakuového postupu (podľa normy ISO 17665) s ohľadom na
požiadavky príslušnej krajiny.
FÁZA 6: Parameter pre prevákuový cyklus - 3 prevákuové fázy s najmenej 60 mbar.
FÁZA 7:	Sterilizačný cyklus — Zahrejte na minimálnu sterilizačnú teplotu 132 °C – 134 °C/269,6 °F – 273,2 °F; maximálna teplota
135 °C/274 °F. Minimálny čas držania: 3 min. Čas sušenia: minimálne 10 min.
FÁZA 8: Buďte opatrní, pretože ak dosiahnete teplotu vyššiu ako 149 °C (300,2 °F), puzdro súpravy sa môže zdeformovať.
FÁZA 9: Aby ste zabránili deformácii puzdra, dbajte na to, aby sa držiak počas sterilizácie nedotýkal vnútornej steny autoklávu.
FÁZA 10:	Výrobca nie je zodpovedný za žiadne poškodenie výrobku spôsobené sterilizáciou alebo nesprávnym zaobchádzaním iným
spôsobom, ako je vysokotlaková sterilizácia parou, ktorú navrhuje.
FÁZA 11:	Skladovanie — Sterilizovaný držiak skladujte v suchom, čistom a bezprašnom prostredí pri priemerných teplotách

5 °C – 40 °C/41 °F – 104 °F.

*Vŕtačky ZGO™ Densah® sú určené len na jedno použitie. Opakované použitie tejto pomôcky môže viesť k poraneniu
pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
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PRAVIDLÁ A PODMIENKY PREDAJA SPOLOČNOSTI VERSAH®
ZUBNÉ VRTÁKY a VŔTAČKY („výrobky“)
A.	ZADANIE OBJEDNÁVKY – Objednávky môžu byť zadné telefonicky na čísle (844) 711-5585 alebo cez internet na adrese https://shop.versah.com. Naše
výrobky môžu byť k dispozícii aj prostredníctvom vybraných obchodných zástupcov výrobcu. Pri objednávaní telefonicky uveďte konkrétne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno a kontaktné informácie zákazníka vrátane informácií o dodaní (alebo číslo zákazníckeho účtu, ak zákazník nakupuje opakovane)
Číslo nákupnej objednávky
Ako sa tovar bude dodávať vrátane zvláštnych prepravných pokynov, ak sú nejaké potrebné
Čísla položiek výrobkov
Požadované množstvá
Licenčné číslo zubára

B.	POŠTOVNÉ, DANE – Všetky objednávky sú dodávané formou predplateného transportu na miesto určenia. Zákazník uhradí všetky príslušné dane
súvisiace s nákupom.
C.	PLATOBNÉ PRAVIDLÁ – Platba za výrobky, vrátane akejkoľvek platnej dane, dopravy a manipulácie, je zvyčajne splatná v čase objednávky
prostredníctvom kreditnej karty.
D.	CENY SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA – Spoločnosť Versah® môže kedykoľvek prerušiť výrobu výrobkov alebo
meniť špecifikácie, návrhy, ceny alebo pravidlá a podmienky predaja.
E.	OBMEDZENÁ ZÁRUKA; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI – Vrtáky a vŕtačky sa opotrebovávajú s opakovaným použitím. Mali by byť nahradené,
ak sú otupené, opotrebované, alebo akýmkoľvek spôsobom narušené. Vrtáky a vŕtačky Versah® by sa mali zvyčajne zlikvidovať a vymeniť po 12 až 20
osteotómiách (I). Prečítajte si a dodržujte „návod na použitie.“
	Spoločnosť Versah® zaručuje, že jej výrobky budú bez chýb spracovania a materiálov po dobu tridsiatich (30) dní od dátumu platby alebo počiatočnej faktúry, podľa toho, čo nastane skôr, ak sú použité a je
s nimi manipulované podľa „návodu na použitie.“ Jedinou zodpovednosťou spoločnosti Versah, a zákazník je jediný príjemca náhrady v prípade akejkoľvek vady, je, že spoločnosť Versah® poskytne možnosť
buď (1) plnú náhradu alebo kredit vo výške kúpnej ceny, alebo (2) opravu alebo nahradenie výrobku. Spoločnosť Versah® nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame, následné, náhodné,
represívne, zvláštne, exemplárne alebo podmienené straty alebo škodu (vrátane a bez obmedzenia za stratené alebo predpokladané zisky, alebo škody na prestíži) vyplývajúce z nákupu alebo v súvislosti
s nákupom, používaním alebo neschopnosťou používať výrobky. Zákazník musí vrátiť chybný výrobok do tridsiatich (30) dní od dátumu zakúpenia.
	Táto záruka vylučuje zranenie alebo škodu vyplývajúcu z nedbanlivosti alebo nesprávneho použitia, vrátane použitia, ktoré nie je v súlade s osvedčenými postupmi, a špecificky vrátane, ale nie výlučne,
akéhokoľvek použitia výrobkov, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie. Akékoľvek nedbanlivé alebo nevhodné použitie zruší túto záruku. Táto záruka je uvedená namiesto všetkých ostatných záruk,
písomných alebo ústnych, výslovných alebo implicitných. Spoločnosť Versah® nezaručuje predajnosť alebo vhodnosť výrobkov na účely, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne opísané v návode na použitie.
Podrobnosti nájdete v odkaze 1 na strane 70.
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PRAVIDLÁ A PODMIENKY PREDAJA SPOLOČNOSTI VERSAH®

VÝSLOVNÁ ZÁRUKA PODĽA ODDIELU E JE JEDINOU ZÁRUKOU, KTORÚ VYKONALA SPOLOČNOSŤ VERSAH®. SPOLOČNOSŤ
VERSAH® ODMIETA AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO OPISU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z
PREDMETU RIEŠENIA ALEBO PRIEBEHU VÝKONU. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU
VERSAH®, JEJ ZAMESTNANCAMI, POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ ALEBO PODOBNÝCH OSÔB NEVYTVORIA ZÁRUKU.
F.	PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI VERSAH® – Spoločnosť Versah® sa snaží robiť vynikajúce výrobky a dúfa, že
budete plne spokojní s vašim nákupom. Ak však chcete vrátiť svoj nákup, žiadame vás, aby ste kontaktovali zákaznícky servis na čísle
1-844-711-5585 alebo na adrese info@versah.com pred vrátením vášho tovaru.
		(a)	OPRÁVNENIE NA VRÁTENIE TOVARU – Akýkoľvek vrátený výrobok vyžaduje povolenie vopred od spoločnosti Versah®.
Zákazníci musia vyplniť formulár povolenia na vrátenie a musia dostať číslo autorizácie vrátenia. Formulár možno získať
od zákazníckeho servisu spoločnosti Versah®. Momentálne nemôže spoločnosť Versah® akceptovať vrátenia bez
vyplneného formulára povolenia na vrátenie a správneho čísla autorizácie vrátenia, ktorý musí sprevádzať
akýkoľvek vrátený výrobok.
		(b)	ŠTANDARDNÉ VRÁTENIA – Spoločnosť Versah® nebude autorizovať vrátenie výrobku po viac ako tridsať (30) dňoch po
zakúpenia. Spoločnosť Versah® neakceptuje vrátený výrobok, ktorý je zastaralý, poškodený, alebo sterilný tovar, ktorý bol
otvorený alebo je narušený obal, pokiaľ takýto výrobok nie je chybný. Spoločnosť Versah® vydá refundáciu pre vrátený výrobok
spôsobom platby zákazníka po tom, ako bol nákup prijatý v kancelárii a spracovaný zamestnancami. Spoločnosť Versah® nemôže
refundovať poštovné náklady za vrátenia. Na vrátenie sa vzťahuje na 20 % poplatok za opätovné uskladnenie, ktorý sa odpočíta
od akýchkoľvek finančných prostriedkov, ktoré sa majú pripísať späť spôsobom platby zákazníka. Tovar dodaný omylom bude
plne refundovaný, ak sa vráti v neotvorenom balení, s predplateným poštovným.
		(c)	NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁRUKY – Na výrobky vrátené z dôvodov uplatnenia záruky sa vyžaduje predchádzajúce
povolenie. Spoločnosť Versah® nebude autorizovať vrátenie výrobku po uplynutí tridsiatich (30) dní záručnej doby. Refundácie
alebo náhrady budú spracované v súlade s oddielom E týchto pravidiel a podmienok predaja. Výrobok vrátený z dôvodov
uplatnenia záruky nepodlieha poplatku za opätovné uskladnenie.
		(d)	KONTROLY A STRATENÉ VÝNOSY – Spoločnosť Versah® si vyhradzuje právo skontrolovať všetky vrátené položky
a odmietnuť prijatie vráteného výrobku po kontrole. Spoločnosť Versah® nemôže refundovať alebo poskytnúť náhradu za
nákup, ktorý nedostala spoločnosť Versah®. Zákazník nesie všetky riziká stratených výnosov a zákazník si môže podľa vlastného
uváženia zakúpiť poistenie.
		(e)	ZMENA PRAVIDIEL VRÁTENIA – Spoločnosť Versah® a zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Versah® môže niekedy upraviť
pravidlá vrátenia uvedené v tejto časti F bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Každá takáto úprava bude účinná len pri
nákupoch uskutočnených od dátumu, kedy bolo nové pravidlo uverejnené alebo inak sprístupnené zákazníkovi.
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Upozornenie
Federálny zákon obmedzuje predaj tejto pomôcky len pre alebo na objednávku licencovaného zubára.
Plánovanie liečby a klinické použitie vŕtačiek Densah® a príslušenstva sú zodpovednosťou každého jednotlivého lekára. Preferencia
chirurga a klinický úsudok má vyššiu prioritu ako protokol vŕtania systému implantátov navrhujúceho charakteru
a akýkoľvek klinický protokol. Spoločnosť VERSAH® dôrazne odporúča dokončenie kvalifikovaného postgraduálneho kurzu zubných
implantátov a DODRŽIAVANIE tohto návodu na použitie. Spoločnosť VERSAH® nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody ani
nenesie zodpovednosť za používanie vŕtačiek Densah® a príslušenstva samotných alebo v spojení s inými produktmi inými, ako je výmena v
rámci záruky.
Vŕtačky Densah® a príslušenstvo majú záruku po dobu tridsiatich (30) dní od dátumu počiatočnej faktúry.
Akúkoľvek závažnú nehodu spôsobenú používaním pomôcky nahláste nám, lekárovi a príslušnému miestnemu zdravotníckemu orgánu.
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POZNÁMKA: Ak sú chirurgické vŕtačky otupené alebo opotrebované, musia sa vymeniť. Spoločnosť VERSAH® odporúča
chirurgické vŕtačky vymeniť po 12 – 20 osteotómiách1. Odporúča sa ponechať náhradnú sadu vŕtačiek Densah® na
dostupnom mieste v prípade potreby výmeny počas operácie.
Merač G-Stop® a puzdro C-Guide® sú len na jednorazové použitie.
Kľúč G-Stop® sa odporúča vymeniť po 12 – 20 osteotómiách.
Vŕtačky ZGO™ Densah® a kužeľový pilotný vrták ZGO™ sú určené len na jedno použitie. Opakované použitie tejto
pomôcky môže viesť k poraneniu pacienta, infekcii a/alebo zlyhaniu pomôcky.
Puzdro ZGO™ C-Guide® je určené na jedno použitie.
1. Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization.
J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(2):265-269.
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USA

P: 517-796-3932 I Bezplatné: 844-711-5585 I Fax: 844-571-4870

Versah, LLC
2000 Spring Arbor Rd. Suite D
Jackson, MI 49203 USA

Pozri návod na použitie:
www.versah.com/ifu
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