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EL SEBÉSZETI PROTOKOLL 

ø 3,5 IMPLANTÁTUM - CSONTSŰRŰSÉG D2/D3 

CSONTSŰRŰSÉG D1 ESETÉN TOVÁBBI LÉPÉSEK 

 
1. Lépés: Készítse elő a kortikális csontot az előfúróval (CT-2020) 

/Fordulat: 800-1000 rpm; Mélység: 4 mm/ 

2. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 2 mm-es fúróval (CT-1720E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

3. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 3,5 mm-es fúróval (CT-1735E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

4. Lépés: Az implantátum behelyezése az implantátum behajtó racsni adapter segítségével (BL-

E7001L) 

/Fordulat: 0-50 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 

További lépések D1 csontsűrűség esetén 

5. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 3,5 mm-es kemény csonthoz való fúróval 

(EL-1735N) 

/Fordulat: 10-15 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum hossza/ 

6. Lépés: Az implantátum behelyezése gépi implantátum betekerő segítségével (BL-E9040) 

/Fordulat: 1-15 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 

 



ø 4,3 IMPLANTÁTUM - CSONTSŰRŰSÉG D2/D3 

CSONTSŰRŰSÉG D1 ESETÉN TOVÁBBI LÉPÉSEK 

 

1. Lépés: Készítse elő a kortikális csontot az előfúróval (CT-2020) 

/Fordulat: 800-1000 rpm; Mélység: 4 mm/ 

2. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 2 mm-es fúróval (CT-1720E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

3. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 3,5 mm-es fúróval (CT-1735E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

4. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 4,3 mm-es fúróval (CT-1743E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

5. Lépés: Az implantátum behelyezése az implantátum behajtó racsni adapter segítségével (BL-

E7001L) 

/Fordulat: 0-50 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 

További lépések D1 csontsűrűség esetén 

7. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 4,3 mm-es kemény csonthoz való fúróval 

(EL-1743N) 

/Fordulat: 10-15 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum hossza/ 

8. Lépés: Az implantátum behelyezése gépi implantátum betekerő segítségével (BL-E9040) 

/Fordulat: 10-15 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 



ø 5,1 IMPLANTÁTUM - CSONTSŰRŰSÉG D2/D3 

 

CSONTSŰRŰSÉG D1 ESETÉN TOVÁBBI LÉPÉSEK 

 

 

1. Lépés: Készítse elő a kortikális csontot az előfúróval (CT-2020) 

/Fordulat: 800-1000 rpm; Mélység: 4 mm/ 

2. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 2 mm-es fúróval (CT-1720E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

3. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 3,5 mm-es fúróval (CT-1735E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

4. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 4,3 mm-es fúróval (CT-1743E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

5. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát a 5,1 mm-es fúróval (CT-1751E) 

/Fordulat: 100-750 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum 

hossza/ 

6. Lépés: Az implantátum behelyezése az implantátum behajtó racsni adapter segítségével (BL-

E7001L) 

/Fordulat: 0-50 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 

További lépések D1 csontsűrűség esetén 



7. Lépés: Fúrja végig az implantátum teljes hosszát az 5,1 mm-es kemény csonthoz való fúróval 

(EL-1751N) 

/Fordulat: 10-15 rpm; Mélység: minimum 1 mm-el mélyebben, mint az implantátum hossza/ 

8. Lépés: Az implantátum behelyezése gépi implantátum betekerő segítségével (BL-E9040) 

/Fordulat: 0-50 rpm; Nyomaték: 35-50 Ncm/ 

 

 

FONTOS: A fúró hosszához plusz 0,8 mm-t a fúró ferde vágó élei miatt kell számolnunk. 

* Mélység: Az implantátum hosszához képest minimum 1 mm-el nagyobb mélység elérése a 

szubkresztális beültetés miatt szükséges. 

MEGJEGYZÉS: A mélységszabályozók a ø 5,1 fúróval nem használhatók. 


