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OSSEO+B bovin
csontpótló
anyag
A klinikai tapaszta-
latok azt mutatják,
hogy a stabilitás
nagy szerepet ját-
szik az implantoló-
giai kezelés korai
szakaszában. Minél
gyorsabb és inten-
zívebb az osszeoin-
tegrációs folyamat,
annál nagyobb az

implantátum stabilitása.
Az OSSEO+B egy páratlan mechanikai stabilitású,
rendkívüli tisztaságú, bovin eredetû csontpótló
anyag. Két évtizednyi tapasztalattal a háta mögött
már bizonyítottan az OSSEO+B nyújtja a legma-
gasabb stabilitást és biztonságot. 100 %-ig biztonsá-
gos (BSE) és 100%-ig protein-mentes.
Az OSSEO+B ásványi összetevôi, kristályszerû és
spongiosa struktúrája nagyban hasonlít az emberi
csontéhoz, így elaszticitása, ereje és stabilitása közel
azonos az integrációt követôen a páciens saját áll-
kapcsáéval. Kiválóan alkalmazható az augmentációs
technikák során a csontágy felépítéséhez, illetve a
periodontális problémák kezeléséhez.
Az OSSEO+B egy rendkívül hidrofil anyag és könnye-
dén keverhetô a páciens vérével vagy sóoldattal a
behelyezését megelôzôen. Az OSSEO+B vérrel
keverve kiváló alvadási tulajdonságokkal ren-
delkezik, spatulával könnyedén és precízen app-
likálható. A csontregeneráció autológ csont és vér
segítségével gyorsítható.
Az OSSEO+B teljesen anorganikus anyag, más
hidroxidapatit anyagokhoz képest kivételesen nagy
tisztasággal, kiváló fiziológiai pH értékkel (8,2), jó
homogenitású hidroxidapatit struktúrával és kap-
csolódó makropórusokkal rendelkezik, mindemel-
lett az ára is igen kedvezô.

Kiszerelés: 0,5-1 mm vagy 1-2 mm szemcseméret:
0,5 cm³: 53 EUR
1 cm³: 65 EUR
3 cm³: 142 EUR

Membránok

BioSorb kollagén
membrán
A kollagén membránok
technológiai fejlôdésének egyik legújabb eredménye
a BioSorb. A BioSorb membrán úgy kezelhetô, akár
a lágyszövet.
A membrán 26-38 hét alatt teljesen felszívódik.
ABioSorb kiváló húzószilárdsággal rendelkezik, amely
az egymásba fonódott kollagén szálak alkottamátrixnak
köszönhetô. A szálak az elsô generációs kollagén
membránokhoz képest jóval erôsebbek.
A BioSorb membránt úgy tervezték, hogy ellenálljon
a varráskor fellépô megnövekedett húzóerônek.
A hosszú, összefonódott kollagén szálak organikus
hálót alkotnak, így a BioSorb messzemenôen alkalmas
a varrásos munkákhoz.
15x20 mm: 91 EUR
20x30 mm: 113 EUR
30x40 mm: 161 EUR

BioCellect –
szintetikus
felszívódó membrán
Felszívódó, tejsav alapú homopolimer
A BioCellect szintetikus membrán valódi válaszfalat
képez a sebészeti és periodontális probléma
kezelésének regenerálódási folyamata alatt. Az anyag-
cserével felszívódó homopolimer tejsav alapanyag
segíti a regenerálódást és a szövet összetevôinek
integrálódását a regenerációs folyamatokban.
A BioCellect membrán igazi záró képességét két
oldalának különbözôsége adja. Az egyik oldal egy
valódi záró filmréteg, mely megakadályozza a hám-
szövet penetrációját. A másik, porózusos oldal
lehetôvé teszi a csont integrálódását a membránba.
A membrán végül a Szentgyörgyi-Krebs-ciklus
keretében széndioxiddá és vízzé alakul át, így a peri-
odontális gyógyulást követôen eltávolítása szük-
ségtelen.

Perio (felszívódási idô: 4-8 hét) vagy
Osseo (felszívódási idô: 12-16 hét) változatban:
15x20 mm: 59 EUR
20x30 mm: 89 EUR

BioBarrier –
szintetikus, nem
felszívódó membrán
Tiszta politetrafluoretilén
A BioBarrier membrán szabalmaztatott tisztaságú
politetrafluoretilénbôl (PTFE) áll. A PTFE szénflu-
orit polimerek hosszú lánca, amely nem-reaktív,
biokompatibilis anyagként lett tudományosan létre-
hozva. A membrán kiváló zárást biztosít, miközben
alatta lehetôvé teszi egy új ínyréteg kialakulását.
17x25 mm: 47 EUR
34x25 mm: 58 EUR
10x18 mm – poncsó: 58 EUR
18x25 mm – szoknya: 58 EUR

Titanium Mesh -
Titán háló
Lehetôvé teszi a folyadékcserét, formálható, 3
dimenziósan adaptálható, radiopak. A háló úgy van
kialakítva, hogy megtartsa a sebészeti úton, szege-
csekkel elhelyezett csontaugmentációs anyagokat
6-tól 8 hónapig. A háló ezt követôen sebészetileg
eltávolítható.
A nagy felületû Titanium Mesh titán háló kimagasló
kompressziós ellenállással rendelkezik, ideális a
csontnövelô anyag védelmére. Használható továbbá
membránokkal együtt is.
Vastagság: 0,1 mm, pórus méret: 0,03 mm.
Méret: 34x25 mm 65 EUR

Csontszegecs-rendszer

ZorbTac –
felszívódó szegecs
70/30 arányú
L/DL-laktid polimer
A ZorbTac biztonságos, membránok rögzítéséhez
használatos felszívódó szegecs, amely feleslegessé
teszi az újabb sebészeti beavatkozás szükségességét.
Miután a mechanikai tulajdonságaira nincs szükség,
a Szentgyörgyi-Krebs-ciklus keretében széndioxid-
dá és vízzé alakul át.
Felszívódási idô: 12-16 hét.
2 szegecs/csomag: 25 EUR
Elôfúró: 26 EUR

TiTac –
titán szegecs
A TiTac egy titán szegecs a membránok egyszerû
stabilizálására, melyeket elôfúró segítsége nélkül
lehet behelyezni. A klinikus belátása szerint utólag
eltávolíthatja.
5 db/csg, 3/5 mm: 59 EUR

AKCIÓ: 5+1 és 10+3
Bármely fenti termékbôl
5 db vásárlása esetén +1 db ajándék
10 db vásárlása + 3 db ajándék

Szegecs
behelyezô készlet:
Kalapács: 65 EUR
Egyenes beütô eszköz: 107 EUR
Hajlított beütô eszköz: 125 EUR

További információk: 06-1/319-4568
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Kedves
Barátaink,

Boldog Új Évet
kívánunk önöknek és reméljük, hogy
a 2009-es év jóval több pozitív
élményt fog hozni, mint ahogy most,
2008 utolsó heteiben gondolonánk.

Bármilyen is legyen a 2009-es év, az
évek óta megtapasztalt szüksé-
gesség, hogy legyünk a magunk urai,
teremtsük meg a saját boldogulásunk
feltételeit, most életünk hangsúlyo-
zott feladatává kell hogy váljon.

Hiszen lehetôségeinket magunkban
hordozzuk!

Legyenek sikeresek 2009-ben is!

Ezen kiadványunkat két nagy
témakör köré szerkesztettük.

Cégünk tevékenységében új elemként
jelent meg az implantátum.

Elôzô számunkban ezt érintôlegesen
tudattuk már Önökkel. Azóta túl
vagyunk egy intenzív bevezetési sza-
kaszon, komoly sikereket értünk el
ezen új termékcsalád bevezetésével.
Cégünk profilja karakteresebben illett
bele a magyar fogászat vérkeringésébe.

A gépi berendezések továbbra is
meghatározó részt képviselnek
tevékenységünkben, hiszen az A-dec
igen kiváló, szinte más gyártmánnyal
össze sem hasonlítható minôsége
olyan tekintélyes pozíciót jelent az
egységkészülékek itthoni piacán is,
ami arra kötelez bennünket, hogy az
A-dec képviseletet továbbra is fô
profilunknak te-kintsük.

Túl ezen, most igazán kitûnô üzleti
befektetés A-dec egységkészüléket
vásárolni, mivel jelenlegi ajánlati
árainkat a még erôs forinton
képeztük. Ma még nem érint ben-
nünket az árfolyamromlás és a
pénzügyi válság. Önöknek alacsony
árakat és kitûnô minôséget kínálunk.

Jelen kiadványunk az implantátu-
mainkra fókuszál.

IMTEC Mini Dental Implant fogsor-
rögzítô implantátumaival 2007
novemberében mutatkoztunk be
itthon. A bevezetés módjául kurzu-
sok szervezését választottuk. Ennek
keretében kis létszámú fogorvos cso-
portok részére tartottunk az IMTEC
támogatásával, Németországból
delegált szájsebész közremûködésé-
vel termékbemutatót, élô mûtétet és
begyakorlást, egy napos program

keretében. Idáig 14 kurzus került
megrendezésre és száznál több
fogorvos lett az IMTEC Mini Dental
Implant használója.

Az IMTEC Mini Dental Implant
implantátumokat kifejezetten fogor-
vosok részére ajánlja a gyártó, mivel
elsôsorban a fogorvosok páciensei
között vannak a kivehetô fogsort
használók, és éppen az ô kelle-
metlen élményeiken – hogy t.i. mo-
zog a fogsoruk – tud segíteni a fogor-
vosuk.

A bevezetés második lépésében az
IMTEC hagyományos implantátumait
mutatjuk be és már érezhetô, hogy ez
is nagy elfogadottságot fog kapni.

A GC eddig jól ismert kompozitjai,
üvegionomerjei, protetikai anyagai,
ragasztók, alábélelôk, minimalinvaziv
beavatkozást szolgáló termékek mel-
lett most jelent meg egy kíváló puha
alábélelô anyag, a Tissue Conditioner.

Végül, de nem utolsó sorban a
Kodak-Trophy röntgen készülékei,
digitalizálói, a ConeBeam CT-i jelen-
tenek megengedhetô áron komoly
kínálatot önöknek.

Nagyon örülnénk, ha 2009 során
mindezen termékeink iránt eddig
tapasztalt bizalmuk tovább erôsödne
és vásárlásaikkal megtisztelnének
bennünket ismét.

F. Füzesi Irén
Dent-East Kft.

Elérhetôségeink:
Dent-East Kft. 1525 Budapest, Pf. 104
Tel: 1/319 45 68
Fax: 1/310 70 96
e-mail: mail@dent-east.com
Weboldalunk: www.dent-east.com



MAXIMÁLIS
• Maximális hatékonyság

• Maximális primer stabilitás

• Maximális elégedettség

• Maximális rentábilitás

• Maximális alkalmazhatóság

MININMÁLIS
• Minimálisan invazív

• Minimális költségráfordítás

• Minimális elôismeretek

• Minimális kezelési idô

• Minimális csont trauma

Az ön elvárása egy olyan kis implantátum, ami a hagyományos

implantátumminden ismert elônyével rendelkezik. A megoldás:

MDI Hybrid. A fogászati implantátumok világ-szerte vezetô

gyártója ismét óriási fejlôdést ért el a minimálisan invazív

implantátumok új generációjának kifejlesztésével. A mindössze

2,9 mm-es átmérôvel rendelkezô MDI Hybrid pontosan belefér

abba közepes méretû furatba, amely a legkisebb klasszikus

implantátum számára túl kicsi és a Mini Dental Implant rendszer

IMTEC, a 3M company

HÍREINK
1 éves az IMTEC Magyarországon
A Dent-East Kft. által szervezett elsőMDI kurzusra egy évvel ezelőtt, 2007. novemberében került
sor, melyet azóta már 13 másik telt házas tanfolyam követett. Ez alatt az egy év alatt az MDI-t
használók tábora elérte a 100 főt, így elmondható, hogy az MDI hazánkban (is) a legnépszerűbb
fogászati implantációs rendszerek közé tartozik. 2009-es kurzusok idôpontjai: www.dent-east.com
honlapunkon nemsokára meghírdetésre kerülnek

Magyar nyelvû páciens tájékoztató szórólap
Megjelent a Mini Fogászati Implantátum rendszer magyar nyelvű páciens tájékoztatója, melyet a
1011 Budapest, Fő u. 29. alatti üzletünkben, a 1/212-4863 telefonon ill. postai úton igényelhetnek tőlünk.
Magyar nyelvû páciens tájékoztató DVD
Megjelent az MDI rendszer páciens tájékoztató DVD-je, amely egy implantológus és néhány
páciens segítéségével mutatja be a pácienseknek az MDI beültetésével kapcsolatos tudni-
valókat. Kiváló segítség a páciensek meggyőzésében. Nyelvek: magyar, német, angol, olasz,
francia, spanyol és görög. Ára: 3.500 Ft.

számára túl nagy. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az MDI

Hybrid behelyezése a szabadalmaztatott mini-mál invazív

eljárás szerint történik. Mindemelett rendelkezik

a klasszikus implantátumoknál megszokott stabilitással és pro-

tetikai platformmal is. A minimál invazív implantológiában

alkalmazható új méretekrôl a 06 1/319 45 68-as telefonszámon

bôvebb felvilágosítással szolgálunk.

Dent-East Kft. 1525 Budapest, Pf. 104
Tel: 1/319 45 68, Fax: 1/310 70 96

e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com
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Brånemark felfedezése forradalmasította
az orális implantológia területét. A nagy
átmérôjû, csavarhoz hasonló fogászati
implantátumokkal hosszú távú osszeoin-
tegrációt lehett elérni, ezáltal pedig sikere-
sen használhatók lettek rögzített fogpótlá-
sok stabilizálására. A fogászati implan-
tológiában további újítások következtek.
Az egyik nevezetes fejlesztés a Sendax
Mini Dental Implant™ (MDI), egy mini-
málinvazív, kis átmérôjû, titánötvözet-
komponensekbôl álló, endoszteális implan-

tátum, az egyetlen olyan kis átmérôjû
endoszteális implantátum, amelyet az ame-
rikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal
(FDA) protézisek hosszú távú stabilizálása
céljára engedélyezett. Ezeket az implantá-
tumokat hagyományosan átmeneti eszköz-
ként használták mind a rögzített, mind
a kivehetô fogpótlások stabilizálására.
A legújabb bizonyítékok viszont arra
engednek következtetni, hogy az MDI-k
hosszú távon is megfelelôk lehetnek. Noha
követéses vizsgálatokra lesz még szükség
ahhoz, hogy meghatározzuk, vajon ezek
az eredmények statisztikailag szignifikán-
sak-e hosszabb idôszakokon túl is, a
mostani siker az MDI-k további érdekes
jövôbeni felhasználási lehetôségeit rejti
magában. A jelen cikk egy újszerû beül-
tetési technikát mutat be az MDI-k hosszú
távú protetikai rögzítésével kapcsolatban.
Mivel az implantátumok beültetési tech-
nikája minimálinvazív, olyan pácienseknél
is alkalmazható, akiket normál esetben kie-
melt kockázatúnak kellene tekintenünk
(például antikoaguláns- vagy szteroid-
terápia). Mi több, az általános fogorvosok
minimális gyakorlattal és sebészeti tapasz-
talattal is uralhatják e technikát, ezáltal
pedig jelentôsen kibôvíthetik eszköz-
tárukat.

Az évek során a fogászati implantológia
drámai átalakuláson ment keresztül. Az
1940-1950-es években szubperiosztális
implantátumok jelentek meg. A technika
két különálló sebészeti eljárást és az öntött
váz behelyezését foglalta magába, amely

közvetlenül az alveoláris gerincen nyugo-
dott. Az 1960-as évekre jórészt a Linkow
által elért sikereknek köszönhetôen a
sebészeti pengeimplantátumok váltak nép-
szerûvé. Linkow egy nyíláson keresztül
vékony pengét szúrt az alveoláris gerincbe,
így protéziseket tudott rögzíteni a nyálka-
hártyából kiálló csonkokon. A mandi-
buláris kapocs típusú implantátumokat vál-
tozó sikerrel használták az 1970-80-as
években. Ezekhez a transzoszteális implan-
tátumokhoz sebészeti beavatkozásra volt
szükség, ami általában kórházi kezeléssel,
valamint intraorális és extraorális feltárás-
sal járt együtt.

A korábbi technikáknál látott magas komp-
likációs arányt az osszeointegráció
felfedezésével és a Brånemark által kifej-
lesztett endoszteális fogászati implantá-
tumokkal küszöbölték ki.

Ezek a viszonylag nagy átmérôkkel (3,5–5
mm) rendelkezô titánimplantátumok
hosszan tartó, nagy sikernek örvendtek az
1980-90-es években és még ma is a leg-
gyakrabban használt fogászati implantátum
típusok. Bevezetésük óta az endoszteális
implantátumokat sokféle méretben, külön-
bözô felszínnel, szerkezettel és változatban
több cég is gyártja. Az endoszteális
implantátumok hosszabb idôtartam alatt, a
maxillánál és a mandibulánál közel 90%-
os, illetve 100%-os stabilitású, szignifikáns
osszeointegrációt mutattak néhány kezelési
módozat esetében.
A korábbi technikáknál látott magas komp-
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Az elsô, a szakma által

is elfogadott implantá-

tumokat az 1940-es évek

elején azért találták ki,

hogy megteremtsék

a szabványfogsorok

stabilabb alternatíváját.

Mindamellett ezen implantá-

tumok sebészeti beültetése

meglehetôsen invazív volt,

így hamarosan más

módszereket fejlesztettek ki

a fogászati implantációra

A kis átmérôjû implantátumok beültetésének újszerû technikai megközelítése

Mini implantátumok
fogorvosoknak

Dr. Todd Ellis Shatkin, dr. Samuel Shatkin, dr. Adam J. Oppenheimer (USA)
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likációs arányt az osszeointegráció
felfedezésével és az endoszteális fogászati
implantátumok kifejlesztésével küszö-
bölték ki.

A fogászati miniimplantátum-rendszert
(MDI) Victor I. Sendax szájsebész szakor-
vos fejlesztette ki az 1970-es évek közepén.
Fô célja az volt, hogy a miniimplantá-
tumokat átmeneti eszközökként használja
rögzített hidak megmentésénél, illetve
meglazult fogak parodontális rögzítésére.
Az átmeneti funkció átütô sikere vezetett a
kis átmérôjû endoszteális implantátumok
használatához, elsôdlegesen a hagyo-
mányos, nagyobb átmérôjû endoszteális
implantátumok gyógyulási fázisában. A
Sendax MDI™-ken túl több más miniim-
plantátum-rendszert is használnak ezen a
módon. Ezek közé tartozik többek között a
moduláris átmeneti implantátumrendszer
(Modular Transitional Implant™ = MTI) és
a bikortikális csavar típusú implantátum-
rendszer (Bicortical Screw Implant®). Noha
sok más miniimplantátum-rendszert is jól
megterveztek, az IMTEC® MDI rendszer az
egyetlen, amelynek hosszú távú (nem
átmeneti) használatát az FDA engedélyezte.
Az FDA nemrégiben további engedélyt
adott a hosszú távú használatra mind a
rögzített, mind pedig a kivehetô fogpótlá-
sok esetében. Eddig egyetlen más kis
átmérôjû endoszteális implantátumrendszer
sem ért el ekkora elismerést.

A Balkin és társai által készített tanulmány
meggyôzô szövettani bizonyítékokat szol-
gáltatott arra, hogy az MDI-k a nagy
átmérôjû implantátumokéhoz hasonló
osszeointegráción mennek keresztül. Ezen
eredmények birtokában a kutatók arra
következtettek, hogy a Sendax miniimplan-
tátumai folyamatos használatra is alkal-
masak lehetnének. A Block és társai által
publikált biomechanikai tanulmány igazol-
ta, hogy egy implantátum húzószilárdsága
és feszültségeloszlása az implantátum
hosszával és nem az átmérôjével korrelál,
így arra következtettek, hogy a kis átmérôjû
endoszteális implantátumok elegendôk
lehetnek a fogpótlás rögzítéséhez, amennyi-
ben az eljáráshoz maximális hosszúságú
implantátumot használnak. Shatkin és tár-
sai jelenleg értékelik a Sendax miniimplan-
tátumok hosszú távú hatékonysági
analízisét. Az elemzés kb. 1000, teljes
maxilláris és mandibuláris fogsor, rögzített

híd és egyedi fog behelyezésére szolgáló
miniimplantátum hároméves követéses
vizsgálatán alapul majd.

Több elônye is van a jelen cikkben vázolt,
újszerû MDI-beültetéssel kapcsolatos
eljárásmódnak. A hasonlóan minimálin-
vazív, nagyobb átmérôjû implantá-
tumokkal, egyetlen ülésben elvégzett
sebészeti beavatkozások számos pozitív
eredményt hoztak, ideértve a kisebb
vérzést, csökkent posztoperatív kényel-
metlenséget, és ami a legfontosabb, a
rövidebb gyógyulási idôszakokat is. Mi
több, az MDI protokollja azonnali ter-
heléshez készült, ami a páciensnek azonnali
megoldást is jelent. Mindezeken túl az
MDI-ket akkor is lehet használni, ha a
nagyobb átmérôjû implantátumokhoz nem
elegendô a csontállomány, amint az
redukált gerincszélesség és szóló fogak
pótlásának esetében elôfordulhat.

Ami a legfontosabb, az MDI-t úgy alakítot-
ták ki, hogy az általános fogorvos már egy,
az Általános Fogorvosi Akadémia által
akkreditált gyakorló tanfolyam elvégzését
követôen is sikeresen tudja beültetni az
implantátumokat, így nincs szükség külön
specialista közremûködésére. Az utolsó
pont különösen lényeges a mai általános
fogorvosi praxisban. Két, Douglas és társai
által készített számítógépes modell azt
jósolja, hogy a protetikai ellátás iránti
szükséglet nô majd a 65 éves és ennél
idôsebb népesség várható élettartamának
növekedése következtében. Jobb, ha az
általános fogorvosok tudatában vannak a
demográfiai változásoknak és fogászati
miniimplantátumokat tudnak kínálni a
pácienseiknek.

Anyagok

Ahhoz, hogy az MDI-technológia sikerrel
váljon a fogorvosi praxis részévé, a
következô anyagokat kell beszerezni:
legalább négy szabványos, csavarmenetes
miniimplantátumot, illetve MAX csavar-
menetes miniimplantátumokat az összes
létezô méretben, sebészeti szerszám-
készletet és fúrókat, nagy forgatónyo-
matékú sebészeti kézidarabot, egyénileg
kialakított formanyomtatványt a tájékozott
páciens beleegyezéséhez, egy MDI-mo-
dellt, tartalék O-gyûrûket, ACCESS® hajlí-
tott sörtés fogkeféket, valamint szájhigi-

éniás rendszert a posztoperatív szájhigi-
éniás ellátáshoz.

Módszerek

Elsô lépés: a jelölt kiválasztása
A fogorvos elsô feladata az MDI-eljárás
mérlegelése során, hogy alkalmas jelölteket
válasszon ki. A jelöltek köre kiterjed, de nem
korlátozódik azokra a páciensekre, akik csak
nehezen tudnak alsó fogsort hordani, ked-
vezôtlen az alveoláris gerincük, nem tole-
rálják az alaplemez palatinális kiterjesztését,
nagy torus palatinusszal vagy torus
mandibularisszal rendelkeznek, aggódnak a
fogsoruk megbízhatósága miatt társasági
eseményeken, vagy egyszerûen csak maga-
biztosabbnak akarják érezni magukat. Az
alacsonyabb költség sokkal szélesebb
pacientúra megteremtését teszi lehetôvé. A
szûkös anyagi lehetôségekkel rendelkezô
páciensek kiváló alternatívának találhatják
az MDI-eljárást, mert a költség lényegesen
alacsonyabb, mint a hagyományos, na-
gyobb átmérôjû implantátumoknál. A négy
mini implantátumot felhasználó MDI fog-
sorrögzítési technika mintegy harmadába
kerül a hagyományos implantátum rögzítés-
nek.

Az MDI protokollja azonnali terheléshez
készült, ami azonnali megoldást is jelent a
páciensnek

Alkalmas jelöltek az MDI-technikához a
hosszú távú szteroid- vagy antikoaguláns-
terápiában részesülô páciensek. Esetbeszá-
molók és terjedelmes tanulmányok mutatnak
rá, hogy a szteroid okozta osteoporosis nem
növeli a hibás implantációk kockázatát. Sôt, a
Dao és társai által készített további tanul-
mányok azt jelzik, hogy az implantátumok
életképesek bármilyen osteoporosisszal ren-
delkezô pácienseknél is. A minimálinvazív
MDI technika gyakorlatilag nem jár vérzés-
sel. Herion és társai legfrissebb tanulmánya
arra a következtetésre jutott, hogy az
antikoaguláns terápiában részesülô pácien-
seknél biztonságos a szájsebészeti beavat-
kozás, feltéve, hogy jól ellenôrzött sebészeti
technikát és „gondos lokális vérzéscsil-
lapítást” alkalmaznak. Sôt, egy 60 irodalmi
hivatkozásból álló szemle arra következtetett,
hogy a páciensek antikoaguláns terápiáját
folytatni kell a fogászati eljárások alatt is,
mert az effajta terápia megszakítása lényege-
sen nagyobb megbetegedési és halálozási
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arányt eredményez. Ha metszést vagy
lebenyképzést terveznek ezeknél a
pácienseknél, a beavatkozás elôtt a kezelô
fogorvosnak konzultálnia kell a páciens
általános orvosával.

Amint a fogorvos megállapította, hogy a
páciens alkalmas jelölt az MDI-technikára,
eldöntheti, hogy egy héttel korábban széles
spektrumú antibiotikus terápiát ír-e elô
(például penicillin, cephalexin vagy ery-
thromycin).

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a pre-
operatív, profilaktikus antibiotikus kezelés
lényegesen csökkentheti a hibás implantá-
tumok arányát.

Míg néhány tanulmány azt jelezte, hogy
más fogászati eljárásokat (például extrac-
tiókat) el lehet végezni az implantátum
beültetésekor, a következô technika az
MDI behelyezéséhez egyedüli megközelítést
javasol.

Második lépés: radiológiai tervezés
és az implantátumok száma
A fontos anatómiai képletek és a csont
magasságának, szélességének és sûrûsé-
gének meghatározásához panorámaröntgen
felvételt kell készíteni. Azokban az esetek-
ben, ahol kedvezôtlen gerincszélességgel
találkoznak, a szerzôk azt ajánlják, hogy
készítsenek laterális cephalometriás rönt-
gen felvételt is. Az alsó fogsor frontális
rögzítése esetében be kell jelölni a felvéte-
len a szemfogat, az elsô kisörlôket és a
laterális metszôket (1. ábra).

Ehhez az eljáráshoz lehet CT-szken-
neléseket alkalmazni, azonban ezen
kezelési módoknál jellemzôen nincsen
rájuk szükség.

Következô lépésként a protézis típusától és
méretétôl függôen kell meghatározni a
beültetendô implantátumok számát. Álta-
lában négy implantátum elegendô a teljes
alsó fogsor rögzítéséhez, míg hat implantá-
tum ajánlott a teljes felsô fogsorhoz. Az
egyedi fogak pótlásánál egy implantátum
ajánlott minden kisörlô vagy front foghoz
(a hagyományos implantátum protokoll
szerint) és kettô MDI minden molárishoz.
Szomszédos, hiányzó fogak pótlásakor
a szerzôk, amikor csak lehetséges, a
hosszabb távú siker érdekében a mini-
implantátumok sínezését javasolják a
rögzített fogpótlással együtt.

Harmadik lépés: a megfelelô MDI-méret
meghatározása
A miniimplantátumok 1,8 mm, 2,1 mm
(szabvány csavarmenet), illetve 2,4 mm-es
(MAX csavarmenet) átmérôkkel, valamint
10-, 13-, 15- és 18 mm-es hosszúságban
kaphatók. A klinikusnak mindig a lehetô
leghosszabb MDI-t kell választania a ren-
delkezésre álló csonthoz. Az D1-es és a
D2-es típusú mandibuláris csontoknál
szabvány csavarmenetes, a meglévô csont
teljes magassága kb. 75%-ának megfelelô
hosszúságú implantátumokat kell használ-
ni. Ügyelni kell, hogy az implantátum
keresztülfúródjon a mandibula bázisán. A
maxillánál és D3-as típusú csontnál MAX
menetes miniimplantátumokat kell hasz-
nálni, a rendelkezésre álló csont 90%-ának
megfelelô hosszúsággal. Az implantátum
hosszát gondosan kell meghatározni; a
sinusba vagy az orrüregbe való behatolás
gyulladásos komplikációkat és sikertelen
implantálást eredményezhet.

A már említett paraméterek mellett (csont
magassága és sûrûsége) a csont szélességét
is meg kell határozni. Az implantológiai
szempontból rendelkezésre álló csont
Misch–Judy-féle osztályozási sémájában a
fogatlan helyet A-tól D-ig négy osztályba
lehet sorolni néhány anatómiai jellemzô
alapján: szélesség (w), hosszúság (l), ma-
gasság (h), szög (a) és korona/implantátum
arány (>1) (1. táblázat és 2. ábra). Amikor
C-w (elégtelen szélesség) csonttal
találkozunk, gerincéli metszés vagy
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1. ábra Panorámafelvétel implantátum
helyeinek bejelöléseivel és a bekarikázott
foramen mentálékkal

2. ábra Misch-Judy féle csontosztályozási séma. CE-Misch engedélyével felhasználva.

3a. ábra Bejelölések a fogsoron bôrjelzô tollal

3b. ábra A behelyezett fogsor megjelölései
átkerültek az álcsont gerincre
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lebenyképzés ajánlott a pontos implantátum
beültetéshez. Súlyosan atróphiás csontoknál
(D4 típus) az MDI beültetése nem ajánlott.

Negyedik lépés: a fogsor megjelölése és
annak átvitele (Shatkin-féle technika)
Ebben az elsô szerzô által kifejlesztett új-
szerû eljárásmódban sebészeti bôrceruzát
használnak a pontos implantátumbeültetés
meghatározásához. Például egy teljes alsó
fogsor rögzítése esetében annak leszárított
alaplemezét a szemfog és az elsô kisörlô
között posterior, illetve a laterális metszôk
területén anterior módon jelöljük meg.
Ezeket a transzferhelyeket kell a bôrceruzá-
val besötétíteni (3. a és b ábra). Ezután
az álcsont gerinc ívét leszárítjuk, majd
behelyezzük a fogsort a páciens szájába.
A fogsor eltávolítása után megjelennek a
transzfer jelölések az alveoláris gerincen.
Az eljárás további részében ezek a jelölések
lesznek a vezetôink.
Ötödik lépés: infiltrációs érzéstelenítés
A jelölések átvitele után infiltrációs

érzéstelenítést alkalmazunk a periosteum és
a csont között. Noha a mandibuláris
anatómia szomatoszenzorikus kiküszöbö-
lésére a legtöbb fogászati eljárásban az alsó
alveoláris ideg blokkolását javasolják, helyi
érzéstelenítéssel, az MDI-k beültetésénél
elônyösebb az infiltrációs érzéstelenítés.
Ennél az eljárási módnál a páciens ugyan
folyamatosan érzékeli az alsó alveoláris
ideget, cserébe viszont lehetôvé válik a
páciens visszacsatolása az eljárás közben és
így csökken a potenciális idegi paraesthesia
esélye. A helyi érzéstelenítést a jelölésen, a
jelöléshez képest bukkálisan vagy lingvá-
lisan lehet injektálni bármelyik helyen
(4. ábra).

Hatodik lépés: a vezetôfurat elkészítése
A szabvány mûtéti protokoll szerint ügyel-
ni kell arra, hogy steril sebészeti technikát
alkalmazzunk. Használjunk megfelelô szö-
vetpreparációt (Betadin) vagy preoperatív
szájöblítést (klorin-dioxiddal) és steril
mûtéti kendôt.

Ezután mélységmérôként egy endodontiai
gumiütközôt helyezünk a fúróra (5. ábra),
majd lefúrunk a megfelelô mélységig (2.
táblázat és 6. ábra) a páciens csontsûrûségi
típusától függôen, gondosan kimérve a
behelyezendô MDI hosszának kétharmadát,
felét vagy egyharmadát. Ha D3-as típussal
találkozunk, MDI MAX csavarmenetes
implantátumot kell használni. Ez növelni
fogja az implantátum osszeointegrá-
ciójához rendelkezésre álló felületet. D4-es
típus esetén az MDI-k ellenjavallottak, mert
a nagyon kicsi csontsûrûség kockáztatja az
implantáció sikerét.
A vezetôfúrót arra használjuk, hogy rotáció
nélkül óvatosan átszúrjunk vele a szöveten
a csontig. A csont felszínének kijelölése
után, pumpáló mozdulatokkal kifúrjuk a
vezetôfuratot bôséges öblítés mellett (7.
ábra). A fúrót a megfelelô szögben kell tar-
tani a csontban.
A nem megfelelô fúrási szög korlátozhatja
a protetikai lehetôségeket.
A receptor helyen kerüljük a túlzott mûszer
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4. ábra: Infiltrációs érzéstelenítés az elôzetesen megjelölt
implantátum pozícióknál

5. ábra: A vezetôfurat megfelelô mélységét egy endodontiai
gumiütközô használatával lehet kimérni

Osztály Minôség Bukkális-lingvális szélesség MDI-beültetési komplikáció

A bôséges > 5 mm semmilyen

B elegendô 2,5–5 mm semmilyen

C-w elégtelen (szélesség) < 2,5 mm bemetszés vagy nyálkahártyalebeny

D atróphiás minimális nem alkalmas MDI beültetésére

1. táblázat: A szélesség meghatározása Misch-Judy osztályozási sémával

Sûrûség Leírás Vezetôfurat Csavarmenet

D1 nagy sûrûségû csont – nagyon gerendázott 2/3 standard

D2 közepes sûrûségû csont – klasszikus mandibuláris 1/2 standard

D3 kis sûrûségû csont – szivacsos, lukacsos 1/3 MAX

D4 nagyon kicsi sûrûségû csont nem alkalmas MDI beültetésére

2. táblázat: A sûrûség és a vezetôfurat közötti korreláció



használatot.Mint korábban idéztük, Balkin és
társai megállapították, hogy az MDI-k a nagy
átmérôjû implantátumokéhoz hasonló
osszeointegráción mennek keresztül. Ez a
folyamat az implantátum és a csont több
hónapos érintkezését követeli meg. Sôt, ezek
a kutatók azt is felfedezték, hogy az implan-
tátumok azonnal terhelhetôk lettek volna, ha:
„Egy alig elôfúrt nyíláson és nem egy
preparált csontfészekbe csavarozták volna be
ôket”. Ily módon az MDI a csontvésôhöz
nagyon hasonlóan mûködik. A periimplan-
tális csontsûrûség-növekedésnél ez az
„automatikus elôrehaladási” technika teszi
lehetôvé, hogy az MDI-k kibírják az azonnali
funkcionális terhelést, emiatt ez az eljárás
elengedhetetlen feltételét jelenti. Abban az
esetben, ha a vezetôfuratot véletlenül kifúrjuk
az implantátum teljes hosszában, azMDImár
csak ideiglenes eszközként használható és
nem lesz alkalmas a protézis folyamatos vagy
hosszú távú rögzítésére.

Hetedik lépés: az implantátum beültetése
A mellékelt mûanyag sapka arra szolgál,
hogy az implantátumot a helyére igazítsa.

Az implantátumot semmilyen körül-
mények között nem szabad megérinteni,
mert ez elszennyezi a steril és vegytiszta
implantátum felszínét. A mûanyag csapot
használva behelyezzük az implantátumot
az ínyen keresztül a vezetônyílásba és erôs,
lefelé irányuló nyomással becsavarjuk az
óramutató járásával egyezôen, amíg a csont
szilárd ellenállásába nemütközünk.Ügyeljünk
arra, hogy az MDI-ket megfelelôen helyez-
zük be, elkerülve a szögelhajlást a szom-
szédos fogak gyökerének irányába. Addig
kell folytatni a miniimplantátum becsa-
varozását a titánból készült kézicsavarozó-
val, ameddig csak el tudunk jutni (8. ábra),
aztán a szárnyas csavarkulcsot használjuk a
további erôkifejtéshez (9. ábra). Ezen a
ponton az implantátum „automatikusan
halad elôre”, ahogy csavarjuk. A szárnyas
csavarkulcsot csak lassan szabad csavarni
addig, amíg a csont szilárd ellenállásába
nem ütközünk. Ha ennél a pontnál túl gyor-
san csavarjuk az implantátumot, akkor
eltörhet. Ha a miniimplantátumot teljesen
be lehet hajtani a szárnyas csavarkulccsal,
akkor ezt addig folytassuk, amíg az egész

csavarmenet szubgingivális lesz. Ha túl
erôs ellenállással találkozunk – ami elôfor-
dulhat az anterior mandibula extrém sûrû
csontjánál –, az utolsó mozdulatokat racs-
nis kulccsal is el lehet végezni (10. ábra). A
racsnis kulcsot csakis ebben a helyzetben
használjuk (vagyis az implantátum utolsó
néhány menetéhez). A rövid szünetekkel
megszakított, nagyon lassú csavarómozdu-
latok a csont elhasadása, illetve az implan-
tátum eltörése nélkül teszik lehetôvé az
implantátum korrekt behelyezését. Ha
nagyon erôs az ellenállás, az implantátu-
mot azonnal ki kell csavarni és a vezetôfu-
ratot kell mélyebbre fúrni, vagy pedig egy
rövidebb implantátumot kell választani.
Soha ne erôltessük a racsnis kulcs for-
gatását, mert az implantátum a nyakánál
elpattan. A vertikális nyomást folya-
matosan fejtsük ki a racsnis kulcs fejére a
behelyezés irányába. Úgy fejezzük be az
összes MDI beültetését – egyszerre csak
egyet –, hogy a csavarmenet teljesen
szubgingivális legyen. A szögletes nyak-
részbôl kb. 1–1,5 mm-nek kell a nyálka-
hártya felett maradnia (11. és 12. ábra).

Nyolcadik lépés: a fogsor behelyezése és a
protetikai technika
Általános szabály, hogy a fogsort az erede-
ti tervhez olyan közel kell pozicionálni,
amennyire csak lehetséges. Egy körte alakú
laboratóriumi frézerrel az elôre megjelölt
helyeken elkészítjük a furatokat a páciens
fogsorában (13. ábra). Az O-gyûrû
fémházakat elhelyezzük az implantátum O
alakú gömbjein (14. ábra). Ezután az
illesztési próba következik a páciens
szájában: a fogsornak passzívan kell
illeszkednie. Elhelyezzük a kiblokkoló
helyfenntartókat az MDI-ken, hogy
eltávolításkor megakadályozzuk az önkötô
akrilát bekötését az implantátum alámenôs
felszínén. A fogsor furatokat implantátum-
foglalat-rögzítô mûanyaggal vagy
rózsaszín, hidegen kötô akriláttal kell
betömni (15. ábra). Mielôtt az akrilát vagy
a mûanyag megköt, a fogsort szilárdan az
O-gyûrû fémházaira kell helyezni. A
páciens harapjon össze, hogy a fogsor a
helyére kerüljön és tartsa a harapást 3–5
percig, amíg a mûanyag vagy az akrilát
megköt. Ezután kivesszük a fogsort és
megvizsgáljuk a fémházak biztonsá-
gosságát (16. ábra). Ha bármelyik fémház
laza, adjunk hozzá folyékony mûanyagot
(fényre kötô), hidegen kötô akrilátot vagy
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Csontsûrûség

D1 - nagy, furat = 2/3 MDI

D2 - közepes, furat = 1/2 MDI

D3 - kicsi, furat = 1/3 MDI

D4 - nagyon kicsi, rossz MDI jelölt

Csontmagasság

Maxilla Mandibula

–10 mm –13 mm

~13-15 mm ~17-20 mm

~18 mm ~24 mm
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cianoakrilátot. A felesleges anyagot le kell
frézelni és a fogsor szövetfelszínét el kell
simítani a sérülést okozó helyek kiik-
tatására. A fogsor széleit 1–2 mm-rel le kell
rövidíteni, nehogy sérüléseket okozzon a
vesztibulumban.

Kilencedik lépés: posztoperatív utasítások

A pácienst utasítani kell, hogy az elsô 24
órában extraorálisan jéggel borogassa az
érintett területet, illetve ebben az idôszak-

dentist
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7. ábra: A vezetôfurat elkészítése bôséges öblítés mellett 8. ábra: Az implantátum beültetésének megkezdése kézi csavarozással
a kortikális csontrétegen keresztül haladva

9. ábra: Szárnyas csavarkulcs az „automatikus elôrehaladáshoz”
a myelinhuvelyes szivacsos csontban

14. ábra: Az MDI O-gyûrû fémházak
a helyukön; kiblokkoló helyfenntartók

15. ábra: Furatok kitöltése önkötô akriláttal

13. ábra: Laboratóriumi frézerrel készítjük el
a furatokat a fogsorban, az elôzôleg megjelölt
pozícióknál

11-12. ábra: Posztoperatív fényklép és röntgenfelvétel a négy beültetett MDI implantátumról

10. ábra: Az ellenállás miatt racsnis kulcs szükséges a beillesztés
befejezéséhez (csak az utolsó néhány menethez)



ban néhányszor meleg, sós vízzel öblö-
gessen és 24 órával a beültetés után vissza
kell hívni. A legfontosabb, hogy a páciens
folyamatosan viselje a fogsort az elsô
24 órában. Meg kell mondani a páciensnek,
hogy ne vegye ki a fogsorát (még akkor
sem, ha az kivehetô részleges fogpótlás),
amíg a fogorvos meg nem vizsgálja a
következô rendelés alkalmával. Ez
lehetôvé teszi, hogy az MDI-k körüli
szövet anélkül gyógyuljon, hogy az
implantátumok nyaka, illetve az O alakú
gömbök köré hatolna.

Tizedik lépés: követéses vizsgálat
A posztoperatív rendelésen ellenôrizzük a
páciens okklúzióját és becsiszoljuk a fog-
sorát. Figyelmeztetjük arra, hogy minél
többet viselje a fogsort a következô
idôpontig. Nagyon fontos, hogy a fogorvos
lássa a beteget 24 órával, 3 nappal és 1 hét-
tel a mûtét után, illetve, ha szükséges, más
idôpontokban is a páciens rendelkezésére
álljon az MDI-k beültetése utáni elsô
néhány hétben. Gyakran további becsi-
szolások szükségesek ebben a kritikus
idôszakban.

A fogorvosnak ezt követôen háromhavonta
kell megvizsgálnia a pácienst az elsô évben
és hathavonta a második évben, illetve azt
követôen. A pácienst teljes mértékben
tájékoztatni kell arról, hogy mennyire
fontos ennek a posztoperatív vizsgálati
idôszaknak a betartása. A beteget a helyes
szájhigiéniáról is ki kell oktatni, illetve a
protézis és az implantátumok megfelelô
tisztítására kiterjedôen is legyenek profi-
laxiás rendelési idôpontjai.

Ebben az idôszakban gondosan oda kell
figyelni az O-gyûrûk épségére is. Az O-
gyûrûket általában 12 havonta ki kell
cserélni.

Az MDI-rendszer egyéb alkalmazásai
A kis átmérôjû endoszteális implantátumok
hatékonyságát a vizsgálatok az átmeneti
használat során megfelelônek találták.
Bulard az invazívabb, hagyományosan a
nagy átmérôjû implantátumokkal összefüg-
gô, hosszú távú rögzítési eljárásokkal kap-
csolatos sikeres kísérleteirôl számolt be,
amelyek a következôkre terjedtek ki:
rögzített (17. ábra), illetve kivehetô fog-
pótlások hosszú távú stabilizálása, rögzített
hidak megmentése (amikor az egyik csonk-
fog elveszett vagy eltört), részleges és
Cusil® fogsorok, valamint drótkapocs
mentes, részleges pótlások retenciója,
szólófog pótlása (csak enyhe okkluzális
terhelésû fogakhoz, vagyis laterális és alsó
centrális metszôkhöz), pillér-csonkok
(nagy fesztávú híd köztes pilléreként és
pótlólagos megtámasztáshoz). Ezekkel a
kezelési módozatokkal kapcsolatban
klinikai kísérletek vannak folyamatban.

Konklúzió
A kis átmérôjû endoszteális implantátumok
elônyei világosak a nagy átmérôjûekével
szemben. Noha a nagy átmérôjû implantá-
tumok további használatára még biztosan
szükség lesz és több esetben is elônyben
részesítik majd ôket, a Sendax™ fogászati
miniimplantátumok hosszútávú használatára
vonatkozó, mostani FDA-engedély fontos
klinikai alternatívát jelent.

A szerzôk a jelen cikkben vázolt technikai
eljárásokkal figyelemre méltó sikereket
értek el praxisaikban. Az ezen technikával
beültetett implantátumokkal kapcsolatos
bevezetô statisztikai vizsgálat a nagy
átmérôjû implantátumokéhoz hasonló ered-
ményeket szolgáltatott. Ezek az eredmények
– a korábbi MDI-osszeointegrációra vonat-
kozó és a biomechanikai tanulmányokkal
kapcsolatban kapott eredményeken felül –
rámutatnak az MDI-k hosszú távú, sikeres
használati potenciáljára. Ez a potenciál
megalapozott, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy a beültetési protokoll kife-
jezetten a minimálisan szükséges mûtéti
tapasztalattal rendelkezô általános fogor-
vosok számára készült. Az általános fogor-
vosok akár egyetlen kórházi miniszaktan-
folyamon vagy szemináriumi tréningprogra-
mon való részvétellel képessé válnak
MDI-k beültetésére és így a miniimplantá-
tumok mindennapos praxisukba történô
bevezetésére is.

Forrás: Compendium: 2003. november,
vol. 24. no. 11. (suppl. 1).
Az AEGIS Publications,
LCC engedélyével.

A cikk eredeti változata és 62 irodalmi
hivatkozása, valamint további szakiro-
dalom a Dent-East weboldalán megte-
kinthetô:
www.dent-east.com

11

m
in
i
im
pl
an
tá
tu
m
ok

fo
go
rv
os
ok
na
k

dentist
F O G Á S Z AT I T E R M É K L A P

dentist2 0 0 8 . d e c e m b e r

17. ábra: Rögzített fogpótlás 14 hónappal a beültetés után.
Figyeljuk meg a kiváló állapotú csontot az implantátumok körul!

16. ábra: A fogsort az O-gyûrûkkel a helyukön távolítjuk el a szájból
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Elekes Attila
GC EEO - Hungary

06-20-344-1211

Jobb alábélelés azonnal:
az elsô „mindent egyben”
alábélelô anyag, mely
rugalmasan idomul
a nyálkahártyához

Fogsorok illeszkedésének javítása, felfek-
vési pontok terhelésének enyhítése, a
nyálkahártya kondicionálása, funkcionális
lenyomatvétel:

a rugalmas alábélelô anyagoknak számta-
lan elvárásnak kell megfelelniük, amennyi-
ben a fogsorok illeszkedésérôl, reten-
ciójáról vagy funkciójáról van szó.

A GC Europe most egy új, szabadalmazta-
tott, „mindent egyben” jellegû, speciális
bevonattal rendelkezô anyaggal bôvíti
modern fogsor-alábélelôinek sorát, mely-
nek neve: GC Tissue Conditioner.

A kemény GC Reline, valamint a puha GC
Reline Soft és Extra Soft mellett az újon-
nan bevezetett termék egy olyan akrilát
alapú ideiglenes alábélelést nyújt, mely
kémiai összetételénél fogva puhán marad,
gyorsan, könnyen kidolgozható és meg-
bízható. Sokrétûen alkalmazható – hasz-
nálható puha alábéleléshez vagy nyálka-
hártya-kondicionáláshoz, azonnali fog-
sorok tervezésekor, a protetikai munkát
megelôzô vagy implantológiai ellátás
esetén vagy épp hosszú távú funkcionális
lenyomatvételhez.

Ebben az új por/folyadék rendszerben
kombináltak elôször metakrilát monomert
dibutil-szebacát (DBS) plaszticizálóval.
Nagy elônye, hogy a szebacinsav sója nem
fejt ki káros hatást az emberi endokrin
rendszerre az általánosan használt dibutil-
ftaláttal szemben.

A PVC-khez használatos dietilhexil-ftalá-
tot például már egy ideje betiltották a cse-
csemôk és kisgyermekek részére készülô
játékokban és egyéb tárgyakban.

Tartósabb rugalmasság –
rövidebb munkaidô

Amikor a folyadékban található multi-
funkcionális monomer összekeveredik a
porral, szoros szerkezetû, homogén mátrix
keletkezik, amely hosszú ideig megtartja az
alkoholt és a DBS plaszticizálót. Ennek
eredményeként az új alábélelô akár négy
hétig is puha és elasztikus marad a
szájüregben és idomul a nyálkahártya vál-
tozásaihoz – a felfekvési pontok nélküli,
folyamatosan tökéletes illeszkedésért.

A GC által szabadalmaztatott új formulá-
nak és speciális fizikai tulajdonságainak
köszönhetôen a GC Tissue Conditioner a
klinikai indikációk hihetetlenül széles
skáláját lefedi: alkalmazható a nyálka-
hártya kondicionálására és tehermente-
sítésére (pl. gyulladt területek jelenlétekor
vagy a gyulladt alveoláris gerinc felfekvési
pontjainál), emellett teljes vagy részleges
fogsorok ideiglenes puha alábélelésére, sôt,
funkcionális lenyomatvételhez új fogsorok
készítésekor vagy régi fogsorok helyreál-
lításakor, valamint azonnali fogsorokhoz és
átmeneti megoldásként az implantátumok
azonnali terheléses helyzeteiben.

Közvetlen segítség
a felfekvési pontoknál:
könnyen felvihetô és
könnyen eltávolítható

Az anyag másik lenyûgözô tulajdonsága,
hogy munkaideje és konzisztenciája
tökéletesen megfelel a fogorvos céljainak.
A finírozás és a polírozás a folyékony
anyag felvitele után már 5 perccel elkezd-
hetô; az anyag megkeverése a kívánt
buborékmentes állapot eléréséig nem több
mint 30 másodpercet vesz igénybe. Akkor
is könnyen eltávolítható, ha csak minimális
rétegben viszi fel a Tissue Conditioner-t; az
anyag egyszerûen kézzel leválasztható,
bármilyen éles eszköz vagy karbidfúró
használata nélkül.

Az új akril formula további elônye a kiváló
esztétikum mellett, hogy a sima, porozitás-
mentes felületen nincs plakk-akkumuláció,
és mikroorganizmusok sem nem tapadnak
meg rajta (nincsenek kellemetlen szagok és
elszínezôdések!) – függetlenül attól, hány
rétegben viszik fel az anyagot.

Ezzel egy idôben lehetôvé teszi a nyálka-
hártya gyors gyógyulását is, mely külö-
nösen implantációs esetekben fontos.
Amennyiben a rendszer részét képezô, új
fejlesztésû lakkot a felvitelt megelôzôen is
alkalmazzák, nagyban növelhetik a GC
Tissue Conditioner fogsorhoz történô
adhézióját, az elszínezôdésekkel szembeni
ellenállóképességét és rugalmasságának
mértékét. Ekkor az alábélelés csak erre
indikált karbidfúróval távolítható el.

Az új Tissue Conditioner pink és fehér
színekben kapható – az 1:1 standard cso-
mag port, folyadékot, lakkot és különbözô
tartozékokat tartalmaz. Utántöltô kisze-
relések is kaphatók.

Press release GC Tissue Conditioner
GC Europe Head Office
Interleuvenlaan 13 B-3001 Leuven

Hosszabb ideig
tiszta és puha:

GC Tissue
Conditioner
és bevonat:
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2008. október 11-én került sor az IMTEC 3M által
szervezett egész napos, élô mûtéttel egybekötött
implantáció és csontpótlás elsô budapesti
kurzusára.A tanfolyam során bemutatásra került
az amerikai gyártó hagyományos implantátum
rendszere, az ENDURE, amely jelenleg az
egyik legjobb ár/érték arányú implantátum.

A kurzus részét képezte továbbá az alapvetô csont-
pótlási technikák bemutatása is. A Magyarorszá-
gon már nagyszámú vevôkörrel rendelkezô
IMTEC 3M kurzusára nagy érdeklôdés mutatko-
zott, a keretlétszám teljesen megtelt.

A tanfolyam elméleti részét a MOM Park iro-
daház egyik elôadótermében tartottuk. A napot
Elvedin Kuckovic, az IMTEC 3M németországi
európai központjának munkatársa nyitotta meg,
összefoglalva a gyártóval kapcsolatos isme-
reteket. Megtudhattuk, hogy ma az IMTEC 3M
egyike a világ vezetô fogászati implantátum
rendszer gyártóinak. Legismertebb terméke a
Sendax Mini Dental Implant (MDI) rendszer,
mellyel minimál invazív módon és a hagyo-
mányos implantátumokéval megegyezô sikerrel
lehet tartósan rögzíteni a kivehetô lemezes fog-
pótlásokat, mindezt azonnali megterheléssel.

Ezt követôen, meghívott elôadóként, Dr.
Winfried Walzer berlini implantológus vette
át a szót. Bemutatta az ENDURE implantátum
rendszert. Az IMTEC 3M anatómiai gyökér
formájú implantátuma már több mint 6 éve
van használatban szerte a világon, ésszerû
sebészi és protetikai protokollal rendelkezik,
használata rendkívül egyszerû.

A rendszer, más rendszerekkel összehasonlítva,
kisebb rendelôi készlet tartását teszi lehetôvé,
hiszen vastagságtól függetlenül az összes
implantátumhoz ugyanazok a felépítmények
használhatók. Az ENDURE rendszer mellett
bemutatásra kerültek a fogászati implantációval
kapcsolatos különféle csontpótlási technikák is.

Egy élô mûtét megtekintése is része volt a
kurzusnak, melyet Dr. Walzer a VitalCenter
MOM Park fogászati rendelôjében végzett el,
a résztvevôk pedig televíziós közvetítés segít-
ségével közvetlen közelrôl követhették az
eseményeket. A hangsúly elsôsorban nem is
az implantáción, hanem a csontpótlási tech-
nikákon volt, mivel a páciensen belsô és külsô
sinus lift is történt. A csontpótláshoz Dr.
Walzer az IMTEC bovine csontpótló anyagát,

az OSSEO+B-t használta. Az OSSEO+B már
több, mint 20 éves tapasztalatot tud maga
mögött. A zárást az IMTEC kiváló minôségû
kollagén membránjával, a BioSorb-bal oldotta
meg, melyeket az IMTEC TiTac titán szege-
csekkel rögzített. A páciens felsô állcsontjába
öt implantátumot ültetett be, négy ENDURE-t
és egy 2,9 mm átmérôjû MDI Hybrid-et, ez
utóbbi az IMTEC 3M leg-újabb fejlesztése.

A sikeres kurzusnak, valamint az ENDURE
rendszer kedvezô hazai fogadtatásának
köszönhetôen további implantáció és csont-
pótlás kurzusok kerülnek itthon meg-
rendezésre, melyek pontos idôpontjáról nem-
sokára hírt adunk honlapunkon:
www.dent-east.com
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IMTEC 3M

Implantáció és csontpótlás
KURZUS A VITALCENTER MOM PARKBAN

Az elméleti oktatás a MOM Park irodaház elôadótermében

Posztoperatív röntgenfelvétel

Az ENDURE implantátum

Vezetôi továbbképzés
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

2007-ben a Dent-East Kft. vezetôi továbbképzés
céljából megpályázott egy TÁMOP programot,
melyet el is nyert, így a képzés európai uniós támo-
gatásból valósulhatott meg.

A TÁMOP-2.1.3-07 program segítségével
"Vezetô- és tudományos továbbképzési projekt"

elnevezéssel, TÁMOP-2.1.3-07/1-2007-0207
azonosító számmal 2007 szeptembere és 2008
decembere között továbbképzést biztosít 1 alkal-
mazott részére az EconovumAkadémián. A támo-
gatás az Európai Szociális Alapot érinti. A képzés
során a vállalkozás egy alkalmazottja vett részt egy

másfél évig tartó felsôfokú vezetôi tovább-
képzésen, amely 2008. decemberében sikeresen
lezárult.

Irányító hatóság: Humán Erôforrás Programok
Irányító Hatóság.
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Klinikai eset

1. A páciens tej szemfogával (63) jelent meg klinikánkon
és szerette volna azt impaktált maradó szemfogra váltani

2. Készítettünk egy panoráma felvételt a fog helyzetének
megállapítására, annak kizárására, hogy nem áll-e fenn a

23 csírahiánya. A panoráma felvétel alapján nem tudtuk

megállapítani, hogy a maradó szemfog palatinális vagy

vesztibuláris oldalon helyezkedett-e el, egyben kita-

pintható sem volt. Következésképpen 3D felvétel

készítése mellett döntöttünk

3. A 3D felvételen láthatóvá vált, hogy a szemfog pala-
tinálisan helyezkedik el, továbbá koronájával a 22

gyökere irányába áll

Ezeket a képeket látva, világossá vált a beavatkozás

menete. Így, a palatinális megközelítés helyett okkluzo-

vesztibuláris irányból tártuk fel egy bracket felhelyezése

céljából, hogy fogszabályzó húzóerôt alkalmazhassunk

4. Következtetések
Képesek voltunk meghatározni a szemfog helyzetét és

pontos állását

Idôt nyertünk a sebészi beavatkozás tekintetében

A páciens elégedettségét szolgálta a gyors beavatkozás,

valamint a sebészi beavatkozást megelôzô tájékoztatás,

melyet könnyen megérthetett a 3D-s képsornak köszön-

hetôen.

Palatinálisan impaktált
szemfog (23)
Dr. Eduardo Salvo, Dr. José Luís Salda
Dr. Leticia Comet (collaborator),
Coso Medical/Dental Center
Madrid
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KODAK 9000 3D System by Carestream Health

Alacsony dózisú
háromdimenziós
képalkotás
Carestream Health, Inc, a KODAK Dental Systems kizárólagos gyártója

bevezette a KODAK 9000 3D Extraoral Imaging System rendszert. Panoráma

felvétel mellet lehetôvé teszi a fogászati szakemberek számára a helyi,

alacsony sugárterhelésû háromdimenziós (3D) CBCT képalkotást, mindezt

elérhetô áron – karnyújtásnyira hozva a 3D képalkotás erejét és használ-

hatóságát minden rendelô számára. A KODAK 9000 3D jelenleg az egyik

legnépszerûbb Cone Bean CT. Németországban ez évben több mint 100 egység

lett üzembe helyezve.

A könnyen használható „kettô az egyben” megoldás jól illeszkedik az
erôteljesebb diagnosztikai eszközt keresô gyakorló szakember igényei-
hez, különösen az implantológusok, illetve az implantációval foglalkozó
általános fogszakorvosok esetében. A rendszer felhasználó-barát
kialakításának, valamint intuitív szoftveres környezetének köszönhetôen
könnyen bevezethetô a hétköznapi gyakorlatba, mint ahogyan a ha-
gyományos panoráma készülékek esetében is történt.

A 3D erejét könnyedén

A háromdimenziós digitális képalkotás nyújtotta részlet-gazdag képek
lehetôvé teszik a páciens aktuális anatómiai viszonyainak minden oldalról
történô megtekintését. Ennek a technológiának a segítségével precízen
mérhetôvé válik az anatómiai képletek mélysége és egymáshoz való
viszonya, elôsegítve a pontosabb diagnózis és kezelési terv felállítását.
Korábban a 3D képalkotás jellegzetesen bonyolult és költséges eljárás
volt, továbbá radiológus szakember munkaköréhez tartozott. Ezen túl-
menôen a 3D képalkotással járó sugárterhelés is meglehetôsen magas
volt. A KODAK 9000 3D System bevezetésével a 3D diagnosztizálás a
legtöbb rendelô számára elérhetôvé vált. A rendszer a besugárzást a
vizsgálni kívánt területre korlátozza, a látószöge háromtól hat fognyi
területre terjed, rendkívül részletes felbontással, következésképpen
finomabb képrajzolással és foganként több részletet feltárva. A kapott
3D térfogati adat bármilyen implantológiai tervezéshez, akár egy vagy
több beültetési hely megtervezésére használható. Voxel- (VOlume piXEL)
nagysága, amely a 2D képadat pixeleinek megfelelôen a 3D képadat
mennyiségi egysége, e készülék esetében a 0,076mm (minimális
rétegvastagság), amely az iparág jelenleg legnagyobb felbontású 3D
képét nyújtja.

3D vizsgálatok a helyszínen

A helyszínen elvégezhetô vizsgálat segíti a fogászati személyzetet a
gyorsabb és pontosabb diagnózis felállításában, valamint jelentôsen csök-
kenti a szükséges találkozások számát és a kezelések idejét. A háromdi-
menziós képalkotás az implantológusok számára lehetôvé teszi, hogy:
- meghatározzák a csont pontos térfogatát és minôségét,
- azonosítsanak anatómiai akadályokat,
- 1:1 arányban méréseket hajtsanak végre,
- megtervezzék az implantátumok helyzeteit a KODAK 3D Image
Module segítségével,

és mindezt anélkül, hogy a pácienst egy
másik képalkotó szolgáltatóhoz kellene
küldeni.
A KODAK 3D Image Module a KODAK

9000 3D System tartozéka. Lehetôvé teszi
a 3D vizsgálatok egyszerû és hatékony
kezelését. Tartalmaz egy implantációs ter-
vezô modult, amely szimulálja az implan-
tációs beültetést, méréseket végez (távolsá-
got és szögértéket) és meghatározza az
állkapocs ideg csatornáját.
A nagyfelbontású és az alacsony sugárterhelésû KODAK 9000 3D System
a fogászat különbözô területein használható, beleértve a szájsebészet,
endodoncia szakterületeit, valaminta periapikális léziók és a TMI elváltozá-
sok diagnosztizálását.
A KODAK 9000 3D System cefalometriás modulja opcióként szállítható.

További információk a Dent-East Kft elérhetôségein:

Tel: 06-1/319 45 68 • 06-20/943 81 09 • Fax: 06-1/310 70 96
e-mail: mail@dent-east.com • web: www.dent-east.com
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Klinikai eset

1. A páciens krónikus parodontális betegsége kapcsán
évek óta kezelés alatt állt. A 26-os fogának fájdalmával
és palatinális abszcesszusának panaszával fordult hoz-
zánk. A periapikális felvételen nem volt látható a gyul-
ladás kiterjedése. Ennek ellenére a páciens kocogtatási és
palatinális nyomási érzékenységet mutatott. Továbbá a
fog nem volt szuvas. Arra a következtetésre jutottunk,
hogy a fognak endo-parodontális megbetegedése lehet.
Megkíséreltük gyökérkezelni a fogat, de a kezelés során
a palatinális gyökér csúcsa nem volt tisztán látható a
felvételen. Amit a csúcsnak gondoltunk, az valójában
nem az volt. Így a páciens hamar visszajött hozzánk
újabb fájdalmakkal.

2. Készítettünk egy 3D felvételt errôl a fogról és egy
nagy kiterjedésû léziót láttunk, amely csupán a pala-
tinális gyökeret érintette. Ezen kívül láthatóvá vált, hogy
ezt a gyökeret 2 mm-el túltömtük.
Úgy döntöttünk, hogy disszekáljuk a fogat és eltávolítjuk
a palatinális gyökeret, megtartva a koronát, mivel a
vesztibuláris gyökerek egyáltalán nem voltak érintve.

3. Következtetések
Noha a periapikális felvételek felbontása nagy (Kodak
RVG), mégsem tudtuk világosan látni a palatinális
gyökér csúcsát, ami a gyökérkezelés kudarcához
vezetett. A 3D képalkotásnak köszönhetôen tudtuk diag-
nosztizálni a léziót és lettünk képesek a megfelelô
kezelést választani.
Ennél a páciensnél a probléma hamar megoldódott,
mivel a diagnózis egyértelmû volt.

dentist
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Endo-parodontális lézió
Dr. Eduardo Salvo, Dr. José Luís Salda a and Dr. Leticia Comet (collaborator),
Coso Medical/Dental Center, Madrid

26, melynek
palatinális

gyökércsúcsa nem
látható tisztán

A 26 palatinális gyökerének eltávolítását követôen

26, túltömött palatinális gyökér



Cone Beam CT mindenkinek

Kettô az egyben: Panoráma és 3D CBCT
Panoráma: Hagyományos programok

3D: Leképzés: 50x37 mm
Felbontás: 0.076-2 mm voxel
360°-os forgás, valódi 3D-s leképezés
Dicom formátum
Kodak 3D ingyenes nézô
és implantációtervezô szoftver

Cephalostat

69.999 EUR
18.900.000 Ft
+ 20% ÁFA

ILUMATM

ULTRA Cone Beam CT Scanner
Leképzés: 19x24 cm, henger
Felbontás: akár 0.0936 voxel
360o-os forgás, valódi 3D-s leképezés
Amorf szilícium sík panel szenzor
16.384 szürkeárnyalat (14 bit)
Teljes térfogati rekonstrukció
Fém pótlások szórásának kiszûrése
Dicom formátum
Iluma Vision kezelésszervezô és szimulációs szoftver
Ingyenes Kodak 3D

Dent-East Kft. 1525 Budapest, Pf. 104
Tel: 1/319 45 68, Fax: 1/310 70 96
e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com

Olvasókártya 151

181.000 EUR
48.870.000 Ft
+ 20% ÁFA
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A tökéletesítésre való folyamatos törekvés –

Ez a fejlesztés, a kutatás és a gyártás alapelve az A-dec-nél

Emberközpontú vállalatvezetés – elsôsorban a fogorvosok, illetve minden-

ki, aki a folyamatban részt vesz- meghatározók az A-dec tevékenységében

Közel 100 %-os kerítésen belüli gyártás – a stabil minôség garanciája.

Az A-dec nem függ a beszállítóktól

Vevôelégedettségére való folyamatos törekvés:

- az A-dec széleskörûen méri fel a felhasználóik igényeit

(pl. 2002-ben magyar fogorvosok munkaközi megfigyelése is történt)

- az A-dec minden visszajelzést azonnal kiértékel és orvosolja

Fókuszálás a hatékonyságra: kis alapterületen teljes körû feladatellátás

Alkatrész gazdálkodás: az A-dec a legelsô gépekhez is képes alkatrészt

biztosítani, akár 24 órán belül a világ bármelyik pontjára

Szembenéz a jövô kihívásaival: a mindenkor kifejlesztett

gép a jövô technológiáját is tudja integrálni

„Az idô nagy érték“ – a fogorvosok egyre tovább maradnak aktívak.

Fontos, hogy a legfontosabb munkaeszközük, a gép is hosszú életû legyen

Szigorú elvárás a forgalmazók felé: stabilitás, gondos felkészülés az A-dec

filozófiájának képviseletére, szervizfelkészültség, alkatrész raktár biztosítás

DENT-EAST KFT. Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 104.,
Tel: 06/1 319 45 68 • 06/20 922 85 08 • 06/20 943 81 09 ¬ Fax: 06/1 310 70 96, e-mail: mail@dent-east.com, web: www.dent-east.com

A-DEC 500 DELUXE
Átforgatható jobb/balkezes használat • Páciensszék: ultravékony háttámla, székmozgatás 3 helyrôl, 2x4 programmal • Egy kézzel
beállítható kettôs artikulációs fejtámla • Alsó/felsô kiépítésû DELUXE kezelôpult: puszter + 5/4 kézidarab • Integrált szénkefementes
indukciós elektromos fényes mikromotor: 8 normál üzemû és 8 Endo Plus program, FORDULAT ÉS NYOMATÉK KONTROLL • Üveg-
porcelán köpôcsésze, 3 helyrôl mûködtetve • 3 fényfokozatú, 3 tengelyen forduló INTEGRÁLT LÁMPA • INFEKCIÓ KONTROLL

A-DEC 500 DELUXE
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Vásároljon most!
Lízing továbbra is

biztosított

Még mindig a nyár eleji igen kedvezô erôs forinton számolt alacsony áron

az A-dec egységkészülék ma a legjobb befektetés10
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