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GENEL UYARILAR: 
RatioPlant® implant sisteminin bileşenleri, HumanTech Dental GmbH tarafından açıkça onaylanmadıkça, başka bir kaynaktan veya başka bir 
üreticiden temin edilen başka sistemlerin bileşenleri/ürünleri ile değiştirilmemelidir. Ayrıca, RatioPlant® implant sisteminin bileşenleri ile, 
HumanTech Dental GmbH tarafından açıkça onaylanmayan diğer sistemlerin bileşenleri arasında doğrudan bağlantısı kurulamaz. Bu yapılmazsa 
veya ürünler başka bir şekilde yanlış kullanılırsa veya uygulanırsa, HumanTech Dental GmbH hiçbir sorumluluk kabul etmez. Uygulama ile ilgili 
önerilerimiz, sözlü olarak, yazılı olarak veya pratik talimatlarla verilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın, klinik deneyimlerin ve kendi 
deneyimlerimizin yanı sıra testlere dayanmaktadır. 
Aşağıdaki açıklamalar RatioPlant® implant sisteminin hemen uygulanması için yeterli değildir. RatioPlant® implant sisteminin deneyimli bir cerrah 
tarafından kullanılmaya başlanmasını tavsiye ediyoruz. RatioPlant® implant sistemi, esasen sadece eğitimli diş hekimleri, implantologlar ve diş 
teknisyenleri tarafından kullanılabilir. Ürünü bu kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak ve bireysel hasta durumuna uygun olup olmadığını 
belirlemek diş hekiminin sorumluluğundadır. 
HumanTech Dental GmbH ürünlerinin kullanıcısı, ürünün belirli koşullar altında belirli bir hasta için uygun olup olmadığını belirlemek zorundadır. 
HumanTech Dental GmbH, HumanTech Dental GmbH ürünlerinin kullanımı bağlamında profesyonel değerlendirme veya uygulamadaki hatalar 
yoluyla veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen tazminat veya diğer zararlar dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı hasar ve cezalar için 
açık veya zımni hiçbir sorumluluk kabul etmez. HumanTech Dental GmbH'nin garantisi veya diğer açık veya zımni garantiler bu durumda 
geçersizdir. 
Uzun vadeli optimal tedavi sonuçlarını sağlamak için, hastayla düzenli olarak kapsamlı takip randevuları ayarlanmalı ve hasta optimal ağız hijyeni 
konusunda bilgilendirilmelidir. 
Bu kullanma talimatları dikkatlice okunmalı ve bunlara mutlaka uyulmalıdır. 
 
1. GEÇERLİLİK ALANI 
Kullanma talimatları, steril olarak teslim edilen ürünler için geçerlidir: 
- RatioPlant® ConeCept, Avantgarde, Classic, Single Implants (cover screw dahil) 
 
Ayrıca steril olmayan şekilde teslim edilen RatioPlant® implant sistemi ürünleri için: 
- RatioPlant® Screws dahil Prosthetic components 
- RatioPlant® Screws (Prosthetic Screw…, lab screw..., impression screw, MU screw...) 
- RatioPlant® Healing Caps 
- RatioPlant® Countersinks 
- RatioPlant® Cutter 
- RatioPlant® Drills 
- RatioPlant® Instruments 
 
2. ÜRÜN TANIMI 
RatioPlant® Implants, uzun süreli kullanım için endosseöz implantlardır ve kısmen dişsiz ve tamamen dişsiz hastalar için diş protezi olarak 
kullanılır. Farklı uzunluk ve şekillerde temin edilebilirler. Bu implantlar, işlevsel ve estetik oral rehabilitasyonu sağlamak üzere cerrahi yöntemle 
üst ve/veya alt çene kemiğine yerleştirilir. Protetik restorasyon, RatioPlant® sisteminden protetik bileşenler ve vidalar kullanılarak implantlara 
bağlanan tekli kronlar, köprüler, parsiyel veya total protezler ile yapılır. RatioPlant® implant sistemi cerrahi, protetik, laboratuvar bileşenlerini ve 
bunlara ait aletleri içerir. Prensip olarak, çeşitli implant geometrileri için tercih edilen uygulama alanları yoktur. 
 
3. KULLANIM AMACI VE MALZEME 
RatioPlant® implantlar, çene büyümesinin tamamlandığı, kısmen dişli ve dişsiz hastalarda üst ve/veya alt çene kemiklerine cerrahi olarak invaziv 
yerleştirilen uzun süreli kullanım için implante edilebilir ürünlerdir (oral endosseöz implantlar). Bunlar, farklı uzunluk ve çaplarda temin 
edilebilirler. RatioPlant® implantları titanyum alaşımı Ti6Al4V'den imal edilmiştir. Tüm RatioPlant® SMART implantlarının yüzeyleri kumlanmış ve 
asitle işlem görmüştür. 
 
RatioPlant® Cover Screw ve Healing Caps ürünleri, ağız boşluğunda uzun süreli kullanım için invaziv tıbbi cihazlardır. Her ikisi de implantın iyileşme 
aşamasında kullanılır ve bir süre sonra tekrar çıkarılır. Healing Caps diş etinde istenen çıkış profilini oluşturur. Her ikisi de mukoza zarı tarafından 
yeniden emilemez. Cover Screws ve Healing Caps farklı boyutlarda temin edilebilir ve titanyum alaşımından (Ti6Al4V) imal edilmiştir. Titanyum 
alaşımlı Healing Caps anodize edilmiş ve edilmemiş olarak temin edilebilir. Healing Cap individual polietereterketondan (PEEK malzemesi) imal 
edilmiştir. 
 
RatioPlant® sisteminin protetik bileşenleri aşağıdaki biçimde ayrılmıştır:  
- Ağız boşluğunda uzun süreli kullanım için invaziv tıbbi cihazlar 
- Ağız boşluğunda kısa süreli bir kullanım için kalacak tıbbi cihazlar 
- Ağız boşluğunda kullanılmayan ancak diş tekniği işleri için gerekli olan tıbbi cihazlar 
Uzun süreli kullanım için invazif tıbbi cihazlara atanabilen RatioPlant® sisteminin protetik bileşenleri şunları içerir: 
- RatioPlant® Abutments, bunlar Prosthetic Screw yardımı ile implanta tutturulur ve protetik restorasyonlar oluşturmak için kullanılır. Farklı 

boyutlarda temin edilebilir ve titanyum alaşımı (Ti6Al4V), PEEK malzeme veya zirkonyum oksitten imal edilir. 
- MU Prosthetic Cap TI, bunlar, oklüzal olarak vidalanabilir protezleri Multiunit (MU) Abutments'e bağlamak için kullanılır. Titanyum alaşımdan 

(Ti6Al4V) imal edilmiştir. 
- RatioPlant® sisteminin kısa süreli kullanım için ağız boşluğunda kalan protetik bileşenleri şunları içerir: RatioPlant® Impression Posts, bunlar 

implantasyon alanının açık veya kapalı bir impresyonunu oluşturmak için gereklidir. Farklı boyutlarda temin edilebilir ve titanyum alaşımdan 
(Ti6Al4V) imal edilmiştir.  

- RatioPlant® transfer cap, kapalı bir impresyon oluşturmak için gereklidir. Transfer cap implanta elle sıkıca sabitlenmiş Impression Post closed 
üzerine yerleştirilir ve impresyon malzemesi sertleştikten sonra impresyon kaşığında kalır. Üç farklı boyutta temin edilir 
ve polioksimetilenden (POM) imal edilmiştir. 

- RatioPlant® Scan Connector, bu ürün Lab Screw yardımıyla elle sıkıca ana modele vidalanır veya bir ağız içi tarama için bir prosthetic screw 
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ile elle implanta vidalanır. Böylece bir mevcut oral durum taraması yapılabilir ve protetik restorasyon, CAD/CAM teknikleri kullanılarak kişiye 
özel olarak üretilebilir. Bu ürün PEEK malzemeden imal edilir. 

RatioPlant® sisteminin protetik bileşenleri olan ve ağız boşluğunda kullanılmayan ancak diş tekniği işleri için gerekli olan tıbbi cihazlar: 
- RatioPlant® Lab analog, bunlar implantın ana modeldeki konumunu ve yönünü yeniden oluşturmak için gereklidir. Bunlar, titanyum 

alaşımdan (Ti6Al4V) imal edilmiştir. 
- RatioPlant® Plastic Abutments, Quick plastic cap ve Prosthetic cap plastic. Yapıyı laboratuvarda imal etmek için kullanılırlar ve 

polioksimetilenden (POM) imal edilmiştir. 
 
RatioPlant® Prosthetic Screw normal, Prosthetic Screw ZiO ve Prosthetic Screw short ağız boşluğunda uzun süreli kullanım için, implant ve protez 
(örneğin köprüler) arasında bir bağlantı parçası görevi gören invaziv tıbbi ürünlerdir. Prosthetic Screws mukoza zarı tarafından yeniden emilemez. 
Titanyum alaşımdan (Ti6Al4V) imal edilmiştir. Prothetic Screw ZiO ayrıca altınla anodize edilmiştir. 
 
RatioPlant® lab screw ağız boşluğunda kullanılmaz ve ana modeldeki protetik bileşenleri sabitlemek için kullanılır. Titanyum alaşımdan (Ti6Al4V) 
imal edilmiştir ve kırmızı anodize edilmiştir. 
 
RatioPlant® impression screw ağız boşluğunda kısa süreli kullanım için invaziv bir tıbbi üründür ve açık bir impresyon alırken impression post'a 
elle vidalanır. İmpresyon materyali sertleştikten sonra impression screw gevşetilir ve impresyon kaşığı, gömülü olan impression post ve hala içinde 
bulunan impression screw ağız boşluğundan çıkarılır. 
Impression screw titanyum alaşımından (Ti6Al4V) imal edilmiştir. 
 
RatioPlant® MU Prosthetic Screw abutment ile protez arasında bir bağlantı parçası olarak görev yapan (örn. Oklüzal vidalı total protez), ağız 
boşluğunda uzun süreli kullanım için invaziv bir tıbbi üründür. MU Prosthetic Screw mukoza zarı tarafından yeniden emilemez. Titanyum 
alaşımdan (Ti6Al4V) imal edilmiştir ve yeşil anodize edilmiştir. 
 
RatioPlant®  Drills (Final Drills, Twist Drills, gül başlı matkap ucu, pilot drill, triangle drill) ve Countersinks, kısmen dişli ve dişsiz hastalarda implant 
yerleştirme amacıyla üst ve/veya alt çene kemiklerinin cerrahi olarak invazif delinmesi için geçici olarak kullanım için tıbbi cihazlardır. Gül başlı 
matkap ucunun sert metal bir kafası ve cerrahi paslanmaz çelikten yapılmış bir şaftı vardır. Diğer tüm matkaplar uçları cerrahi paslanmaz çelikten 
yapılmıştır. 
 
RatioPlant® Cutter (Thread Cutter, Gingiva Cutter) geçici kullanım için tıbbi cihazlardır. Thread Cutter implant yerleştirebilmek için kısmen dişli ve 
dişsiz hastalarda üst ve/veya alt çene kemiklerinin cerrahi olarak invaziv olarak delinmesi için kullanılır. Gingiva Cutter diş etinin önceden cerrahi 
olarak invazif açılması için kullanılır. RatioPlant® Cutter cerrahi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 
RatioPlant® Instruments (adapter hex, screwdriver hex, drill extender, parallel post, MU abutment inserter, MU 0 insert, ratchet, equator inserter, 
ball attachment inserter, inserter CC, connector handpiece, depth gauge, drilling stop, insert square, ISO Insert, Measuring Post, Mulitplex Handle, 
Osteotom) ağız boşluğunda geçici kullanım için invaziv tıbbi cihazlardır. İmplantların ve protetik bileşenlerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesine 
yardımcı olurlar. Instruments cerrahi paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 

 
4. ENDİKASYONLAR 
RatioPlant® sistem bileşenleri, fonksiyonel ve/veya estetik oral implantolojik ve protetik restorasyonlar için alt ve üst çene kemiğinde ve dişsiz 
veya kısmen dişli hastalarda eksik veya kayıp diş yapılarının rehabilitasyonu için tasarlanmıştır. Çeşitli implant türlerini kullanma prosedürü, ilgili 
RatioPlant® implant broşüründe (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) ve bu kullanım kılavuzunun 10-13. bölümünde 
yer almaktadır. 
 
5. KONTRENDİKASYONLAR 

• Yetersiz kemik ve yumuşak doku varlığı ve/veya yetersiz kemik kalitesi 

• Beklenen fonksiyonel yükler için gerekli implantların boyutu ve sayısı dahil edilemez 

• Tamamlanmamış çene gelişmesi 

• Zor oklüzal ve kemik koşulları 

• Disgnati 

• Lokal kök kalıntıları 

• Kemik ve/veya yara iyileşmesi ile çelişen tıbbi durumlar veya davranışlar 

• Kendini iyi hissetmeme (hastalık belirtileri) 

• Kemik hastalığı ve yara iyileşme bozuklukları 

• İmplantasyon yerinde lokal enfeksiyon 

• Tedaviye dirençli ciddi fonksiyonel bozukluklar 

• Hamilelik ve emzirme dönemi 

• Diabetes Mellitus 
• Uzun süreli immünosüpresif tedavi 

• Bağışıklığı zayıflamış hastalar 

• Kortikosteroidlerle tedavi 

• Kraniyofasiyal bölgede (baş, kafatası, boyun, çene) radyasyon tedavisi 

• İmplantasyon döneminde kemoterapi 

• Akut veya kronik intraoral enfeksiyonlar veya maligniteler 

• Sitotoksik ilaçlar almak 
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• Antikoagülan almak 

• Kanama eğiliminde artış 

• Uyuşturucu kullanımı (alkol, tütün kullanımı) 

• Bağ dokusu hastalığı / kollajenoz 

• Kan hastalıkları (örn. Lösemi, hemofili) 

• Kalp ve dolaşım sorunları 

• Böbrek ve/veya karaciğer hastalığı 

• Ağız boşluğu iltihapları (çiğneme aparatı ve orofarenks) 

• Otoimmün hastalıklar 

• Akut veya kronik bulaşıcı hastalıklar 

• Ağız mukozal hastalığı 

• Akut apse veya kronik sinüs enfeksiyonu 

• Kronik hastalık ve/veya kemik entegrasyonu/rejenerasyonu ve yara iyileşmesinin yanı sıra kan mikrosirkülasyonu üzerinde etkisi olan ilaçlar 

• Kontrolsüz parafonksiyonel veya yıkıcı alışkanlıklar (örneğin: Bruksizm, çene kenetlenmesi) 

• Tedavi edilemeyen oklüzal hastalıklar veya artikülasyon hastalıkları 

• ciddi ruhsal hastalıklar 

• Kserostomi 

• Titanyum alaşımı, cerrahi çelik, ZrO2, altın alaşımları ve polimerlere karşı alerji veya aşırı duyarlılık; Herhangi bir hassasiyet şüphesi varsa, bu ürün 

yalnızca önceden alerjik testler yapıldıktan ve bir alerji olmadığının kanıtlandıktan sonra kullanılabilir 

• Hastanın genel durumunun kötü olması 

• Herhangi bir cerrahi prosedürün kontrendike olacağı tıbbi geçmiş 

• Operasyonu ve dolayısıyla sonraki tedaviyi kötü etkileyebilecek diğer herhangi bir tıbbi, fiziksel veya psikolojik faktör 

• Ağız cerrahisinin normalde kontrendike olduğu tüm hastalıklar  

• Zihinsel veya nörolojik durumları nedeniyle isteksiz olan veya bakım sonrası talimatlara uyamayacak olan herhangi bir hasta. 

 
6. ÖNLEMLER 
Aşağıdakileri netleştirmek için cerrahi implantasyondan önce dikkatli bir hasta anemnezinin sorgulanması veya aile doktorundan bir hasta 
anemnezisi istenmesi önemlidir: 
1. Anotomik durum nedeniyle implantasyonun zor olup olmayacağı,  
2. Ciddi cerrahi bir sorun veya genel bir riskin bulunup bulunmadığı,  
3. Kısıtlı yara iyileşmesi ve/veya osseoentegrasyonun söz konusu olup olmadığı veya  
4. İmplantın, abutmentin ve protezin kusursuz hijyeninin ve/veya bakımının kötüleşme olasılığının bulunup bulunmadığı.  
 
7. YAN ETKİLER / KOMPLİKASYONLAR 
Bazı durumlarda osseoentegrasyon gerçekleşmez. Ayrıca implantasyon krestal kemik kaybına, anatomik yapılarda hasara, fonksiyonel sınırlamalara 
ve psikolojik ve sosyal bozukluklara neden olabilir. Dental implantların yerleştirilmesinden hemen sonra vücudun yüksek fiziksel zorlanmalara 
uğrayacağı etkinliklerden kaçınılmalıdır. Dental implantların yerleştirilmesinden sonra görülebilecek olası komplikasyonlar şunlardır: 

7.1 Geçici şikayetler 
• Ağrı 
• Şişmeler 
• Konuşma güçlüğü 
• Diş etlerinin iltihaplanması 
• Enfeksiyonlar 
• Kızarıklıklar 
• Ödem 
• Apseler 
• Yabancı cisim hissi 
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7.2 Uzun süreli şikâyetler 
• Diş implanta bağlı kronik ağrı 
• Kalıcı parestezi 
• Disestezi 
• Nöropati 
• Pullu döküntü 
• Hiperplazi 
• Lokalize veya sistemik enfeksiyonlar 
• Oroantral veya oronazal fistüller 
• Üst ve alt çene diş seti kemiğinde kayıp 
• Olumsuz etkilenen komşu dişler 
• Komşu dişlerde geri dönüşü olmayan hasar 
• Anatomik yapılarda (sinir-damar demetleri) yaralanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan patolojik sonuçlar 
• İmplant, çene, kemik veya protez kırıkları 
• Elektrokimyasal anormal hisler 
• Hareketliliğin sınırlandırılması 
• İşlevsel sınırlamalar 
• Yanlış hizalama 
• Muskozit veya diğer kronik enflamatuar hastalıklar 
• Yabancı cisim hissi 
• Atipik yüz ağrısı 
• Mekanik ve protetik bileşenlerde dengesizlikler/kırıklar/hasarlar veya gevşeme 
• İmplant reddi 
• Oklüzal aşırı yük 
• Alerjik / toksik reaksiyon 
• Mikro boşluk 
• Renk değişimi 
• Yanak ve dudak ısırma 
• Psikolojik ve/veya sosyal şikayetler ve/veya bozukluklar 
• Estetik sorunlar 
• Temporomandibular eklemde rahatsızlık 
• Isırma ve çiğneme sorunları 
• Konuşma güçlüğü 
 
8. GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR 
• Cerrahi ve protetik işlemlerde uygun olmayan uygulamalar üründe hasara veya hastada negatif etkilere neden olabilir. RatioPlant® implant 

sistemi, sadece sistem konusunda eğitim almış diş hekimleri, hekimler ve cerrahlar tarafından uygulanabilir. İmplant sisteminin uygulanması 
implantoloji konusunda özel bilgi ve becerileri gerektirir. Her hasta dikkatli bir biçimde muayene edilmeli ve sonuca etkide bulunabilecek dişler 
ve bunlara ait sert ve yumuşak doku eksiklikleri de dahil olmak üzere, radyografik, psikolojik ve fiziksel durumu açısından değerlendirilmelidir 
(ayrıca bkz. Bölüm 4 ENDİKASYONLAR ve Bölüm 5 KONTRENDİKASYONLAR). Başarılı sonuç almak için cerrahın, protez teknisyeninin ve diş 
teknisyeninin yakın işbirliği şarttır. Dental implantların kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler RatioPlant® implantlar için cerrahi prosedürde (Bölüm 
12) ve ilgili ürün broşürlerinde (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) açıklanmaktadır. 

• Güvenli uygulama özel bilgiler gerektirdiğinden, ürünlerimiz sadece hekimlere/diş hekimlerine, yetkili satıcılara, diş teknisyenliği 
laboratuvarlarına veya bunların yetkilendirdikleri kişilere verilmektedir. Parçaların hepsi bütün ülkelerde temin edilememektedir. 

• Sadece RatioPlant® cerrahi, protetik, laboratuvar bileşenleri ve aletlerini kullanınız. RatioPlant® implant sisteminin bütün bileşenleri birbirine 
uyumlu olarak tasarlanmıştır ve bütün sistemin ayrılmaz birer parçasıdır. 

• Matkap uçları, aletler ve sistem bileşenleri belirli implant hatları ve implant çapları için tasarlanmıştır. Diğer implant hatları veya çapları için 
kullanım, sistem bileşenlerinin mekanik arızasına, hastanın zarar görmesine veya tatmin edici olmayan estetik sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, 
RatioPlant® implantlar için sisteme uygun aletlere sahip ayrı bir cerrahi alet kiti bulunmaktadır. Gerekli implant çapına uygun aletleri seçmek için 
renk işaretlerine ve etiketlere dikkat edin. Matkap ucu uzunluğu, kullanımdan önce planlanan implantolojik restorasyon ve anatomik koşullara 
göre belirlenmelidir. 

• Çok küçük olduğundan, herhangi bir RatioPlant® implant sistemi bileşeninin yutulma ve aspire edilme olasılığı vardır. Solunum yoluyla alınma 
(aspirasyon) solunum güçlüğüne ve en kötü durumda havasızlıktan boğulmaya neden olabilir. Bu nedenle ürünler intraoral kullanılırken özellikle 
dikkatli olunmalı ve uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ağızda kullanılan tüm parçalar yutulmaya ve aspirasyona karşı güvenceye alınmalıdır. 

• Esas olarak matkap uçlarının, aletlerin ve diğer bileşenlerin öngörülen yuvalara doğru bir şekilde oturmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde 
bileşenlerin birbirleriyle eksiksiz bir şekilde bağlantısının yapılmasına dikkat edilmelidir. Dikkatli bir şekilde çekme veya sarsma testi yapılması 
tavsiye edilir. Doğru bir şekilde yerine oturtulmamış ürünler bileşenlerde hasarlara veya bileşen kaybına yol açabilir, bu da tereddüt durumunda 
operasyon esnasında veya sonrasında komplikasyonlara neden olabilir. 

• Nispeten yüksek yükler bekleniyorsa, implantın tam olarak hizalandığından emin olmak için özellikle dikkat edilmelidir. İmplantı saat yönünün 
tersine çevirerek dikey konumda düzeltme yapmaktan kaçının. Bu, birincil stabilitenin azalmasına yol açabilir. Arka bölge için çapı < Ø3,8 mm 
olan küçültülmüş çaplı implantlar yan diş bölgesi için önerilmez. 

• Steril kullanım çok önemlidir. Kontaminasyon riski olan bileşenleri asla kullanmayın. Kontaminasyon enfeksiyonlara ve yabancı cisimlerin 
yayılmasına neden olabilir. 

• İmplantların güvenliği ve uyumluluğu manyetik rezonans (görüntüleme) etkileri açısından değerlendirilmemiştir. Bu etkiler altında hiçbir termal 
test veya migrasyon testi gerçekleştirilmemiştir.  

• İmplant steril ambalajından çıkarılırken asepsi kurallarına uyulmalıdır. Steril ambalaj, implant yerleştirilmeden hemen önce açılmalıdır. Her zaman 
hazır bir yedek implant bulundurmanız önerilir. İmplant, uygun aseptik koşullar altında ambalajından çıkarılmalıdır. 

• Çevreleyen doku mutlaka korunmalı, özellikle aşırı ısınma, cerrahi travma, kontaminasyon ve enfeksiyon kaynaklarından kaçınılmalıdır. 



 
 

TR - RatioPlant® implant sistemi için kullanma talimatları  
 

5  

• İmplantlar, üçüncü bir kişinin vücut sıvıları veya dokuları ile temas etmişlerse hiçbir koşulda kullanılmamalı veya yeniden kullanılmamalıdır. 
 
9. PAKETLEME, ETİKETLEME, TAŞIMA VE DEPOLAMA 
• İmplant komponentlerinin kullanımı, taşınması ve depolanması özenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ürün ambalajındaki veya ürünün 

kendisindeki hasar implant sisteminin performansını, mukavemetini ve dayanıklılığını önemli ölçüde azaltabilir.  
•  Ürünlerin depolanması oda sıcaklığında yapılmalıdır. Örneğin tuz içeren hava, nem, doğrudan güneş ışığı, kimyasal maddeler vb. çevre etkileri 

implantları etkilememelidir.  
•  Operasyondan önce, depolama, taşıma veya önceki prosedürlerden kaynaklanan hasar ihtimalini ortadan kaldırmak için, kullanılacak RatioPlant® 

implant sisteminin bileşenlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. 
 
RatioPlant® implant sisteminin ürünleri STERİL ve STERİL OLMAYAN ambalajlarda teslim edilir. 
 
Steril olarak teslim edilen RatioPlant® ürünleri: 
RatioPlant® Implants ve Cover Screw ürünleri STERİL ambalajda teslim edilir. Bunlar, onaylanmış bir gama sterilizasyon işlemi kullanılarak sterilize 
edilir ve STERİL olarak işaretlenir. Kullanımdan önce temizlik, hazırlık ve sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Ürünler sadece 
tek kullanımlıktır. 
RatioPlant® implant sisteminin steril ürünleri, bir blister tüp kombinasyonu içinde paketlenir ve bir karton kutu ile korunarak teslim edilir. 
Bunlar ancak dış paketleme etiketi ve iç paketleme zarar görmemişse kullanılmalıdır. Paket zarar görmüş ya da açılmışsa, ürünün steril olduğu 
garanti edilemez ve bu yüzden kullanılmamalıdır. 
Ürünler eğer son kullanma tarihi geçmişse kullanılmamalıdır. 
Steril ambalaj açıldıktan sonra veya steril ambalaj hasarlıysa ürünlerin hazırlanması, yeniden hazırlanması, sterilizasyonu veya yeniden 
sterilizasyonu öngörülmemiştir. 
HumanTech Dental GmbH, yeniden sterilizasyonu yapan kişi veya kullanılan yöntem ne olursa olsun, yeniden sterilize edilmiş implantların 
kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
 
Steril olmadan teslim edilen RatioPlant® ürünleri:  
RatioPlant® sistemlerinin protetik bileşenleri, Screws, Healing Caps, Countersinks, Cutter, Drills ve Instruments STERİL OLMAYAN paketlerde teslim 
edilir. Bunlar STERİL OLMAYAN olarak işaretlenmiştir ve kullanımdan önce temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir (bkz. Bölüm 
11 TEMİZLEME, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON). 
RatioPlant® Cutter, Drills ve Instruments güçlendirilmiş RatioPlant konteynerlerde, içinde alet kiti olarak RatioPlant® Tray ile veya tek başına 
paketlenmiş olarak teslim edilir. Steril olmayan şekilde teslim edilen diğer tüm RatioPlant® ürünleri ayrı olarak paketlenmiştir. Orijinal ambalaj, 
ürünün teslim edildiği sırada hasarsız olmalıdır. Orijinal ambalajında sterilizasyona izin verilmez. 
 
10. HAZIRLIKLAR 
10.1  Hastanın hazırlanması 
Başarılı bir implantasyon için ön koşullar, lokal ve sistemsel gereksinimlerdir: 
• Normal yara iyileşme kapasitesi 
• Etkin ağız hijyeni 
• Mevcut dişlerin sağlıklı kapanışı 
• Tamamlanmış üst ve alt çene kemiği gelişimi 
• İyi genel sağlık durumu 
• Yeterli sağlıklı çene kemiği varlığı 
• Lokal bulgular 
• Diş seti kemiği anatomisi 
• Derin ısırma gibi intermaksiller bağıntılar, mukozanın kalitesi ve kalınlığı, artikülatörde çalışma modelleri ve kapanış (ısırma) kaydı, röntgen 

bulgusu 
Hasta değerlendirmesi, preoperatif tanı ve terapi planlamasındaki eksikler ve/veya yetersizlikler implant kaybına neden olabilir. İmplant 
restorasyonunun cerrahi girişiminden önce kapsamlı bir hasta değerlendirmesi, preoperatif tanı ve terapi planlaması yapılmalıdır. İmplant çapı ve 
uzunluğu implant çevresinde yeterli kemik (en az 1 mm) olacak şekilde belirlenmelidir. Doğal komşu dişe 1,5 mm ve komşu implanta 3 mm'lik 
minimum mesafeye uyulmalıdır. Diğer gereksinimler endikasyonlarda (Bölüm 4) ve kontrendikasyonlarda (Bölüm 5) bulunabilir. 
 
10.2 Aletlerin hazırlanması, kontrol edilmesi ve bakımı 
• Cırcır ve mafsallı aletleri hareket kolaylığı açısından kontrol edin ve gerekirse bakım gerçekleştirin (bkz. https://www.humantech-dental.de/379-

de-Gebrauchsanweisung-RatioPlant.html - ürün talimatnamesi 5014040111) 
• Steril olmadan teslim edilen ve yeniden kullanılabilir ürünler, kullanımdan önce ve sonra "RatioPlant ürünleri için hazırlama talimatları" 

(https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisung-RatioPlant.html) uyarınca hazırlanmalı, kontrol edilmeli ve bu ürünlerin 
bakımı yapılmalıdır. 

 
11. TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON 
STERİL OLMAYAN durumda paketlenmiş ve STERİL OLMAYAN olarak etiketlenmiş olarak teslim edilen RatioPlant® ürünleri, kullanımdan önce 
temizlenmeli, dezenfekte ve sterilize edilmelidir. Temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve sterilizasyon için gerekli tüm adımlar "RatioPlant ürünleri için 
hazırlama talimatları" talimatnamesinde açıklanmıştır. En son sürüme her zaman ana sayfamızda, https://www.humantech-dental.de/379-de-
Gebrauchsanweisung-RatioPlant.html üzerinden ve ayrıca HumanTech Dental GmbH'den talep ederek ulaşılabilir. 
 
12. UYGULAMA 

12.1  Cerrahi 
İmplantın başarılı biçimde iyileşmesi için optimum koşulları sağlamak üzere sert ve yumuşak doku mutlaka koruyucu biçimde işleme tabi 
tutulmalıdır. İmplant yatağı çok büyük bir dikkatle hazırlanmalıdır. Cerrahi müdahale için teşhis dokümanları ve gerekirse hazırlık aşamasında 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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oluşturulan şablonlar hazır bulunmalıdır. İmplantasyon transgingival 1 aşamalı veya örtülü 2 aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. 2 fazlı implantasyon 
için yumuşak doku kondisyonlaması amacıyla ölçü almadan en az üç hafta önce Coverscrew bir Healing Cap ile implanta yerleştirilmelidir. Lütfen 
kesen aletlerin implant türüne göre alet kitinde doğru yere yerleştirildiğinden emin olun. 

12.2  İmplant yatağının hazırlanması 
Optimum konumlandırma sayesinde bir implantın uzun vadeli prognozu ve estetik sonucu arttığından, bir delme şablonunun kullanılması önerilir. 
Termik bir travma dental implantın iyileşmesini önleyebilir. Bu nedenle aşırı ısı oluşumu mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Matkap uçları 
(Drill), havşa ucu (Countersink) ve diş açma ucu (Cutter) için öngörülen devir sayısına uyulmalıdır: 
 
Gül başlı matkap ucu tümü Ø 800 dev/dak 
Üçgen matkap ucu 800 dev/dak 
Havşa ucu tümü Ø 350 dev/dak 
Diş açma ucu tümü Ø 15 dev/dak 
 
Tüm diğer matkap uçları: 
Matkap ucu Ø 1,5 1000 dev/dak 
Matkap ucu Ø 2,4 700 dev/dak 
Matkap ucu Ø 2,8 650 dev/dak 
Matkap ucu Ø 3,0 600 dev/dak 
Matkap ucu Ø 3,2/3,3/3,5 500 dev/dak 
Matkap ucu Ø 3,8 450 dev/dak 
Matkap ucu Ø 4,5 400 dev/dak 
Matkap ucu Ø 5,0 350 dev/dak 
Matkap ucu Ø 5,5/6,0 300 dev/dak 
 
Drill Extender kullanımı maks. 20 Ncm'ye kadar. Sadece HumanTech implant matkaplarıyla birlikte kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. 
Doğru bir şekilde kenetlenmesi için, matkap ucunun Drill Extender içinde dayanak noktasına kadar yerleştirilmesine 
mutlaka dikkat edilmelidir. Bunun için dikkatli bir şekilde çekme kontrolü yapılması tavsiye edilir. 
 

İmplant yatağının en uygun şekilde hazırlanması için ve istenmeyen yüksek ısı oluşumunu önlemek için sadece keskin matkap uçları, havşa uçları 
ve diş açma uçları kullanın (20 uygulamadan fazla kullanmayın), bir aralıklı delme tekniği kullanın ve önceden soğutulmuş (5°C) steril, fizyolojik 
tuzlu su çözeltisiyle yeterli bir soğutma sağlayın. Bunun yanı sıra çapı küçükten büyüğe doğru matkap uçları kullanın ve matkap ucuna olan baskıyı 
mümkün olduğunca düşük tutmaya dikkat edin. 
Cerrah planlama yaparken kullanılan ölçüm sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalı ve matkap ucu ve diş açma ucunun dişlere ve canlı 
yapılara makul bir güvenlik mesafesinde olmasını sağlamalıdır. Gerçek delme derinliği röntgen filmine göre doğru olarak belirlenmez ve 
amaçlanan derinlikten daha fazla delinecek olursa, sinirlerde veya diğer canlı yapılarda kalıcı hasarlara neden olunabilir. Matkap ucundan 
mandibüler sinire veya inferior alveoler sinire olan en az 1,5 mm'lik güvenlik mesafesine uyulmalıdır. Üst çene kemiğinde sinüs membrana yeterli 
mesafe olmasına dikkat edilmelidir. 
Matkap ucu, implantın büyüklüğüne göre seçilmelidir. Matkap uçlarının tanımları, implant uzunluklarına ve çaplarına göre belirlenir ve kesin 
metrik veriler değildir. 
Dayamalı ve dayamasız matkap uçları sunulur. Dayamasız matkap uçlarında mutlaka dikkat edilmesi gereken derinlik işaretleri vardır. Dayamalı 
matkap uçlarında, en uygun implant yuvasını elde etmek için matkap ucunun dayamaya kadar indirilmesine dikkat edin. Dayamalı matkap uçlarını 
kullanırken dayama yüzeyinin düz olmasına dikkat edilmelidir, dayama yüzeyinin en yüksek noktası, implantın yerleştirme derinliğini etkiler. 
Matkap ucunu kullanmadan önce ISO yuvaların yerine doğru oturduğundan emin olun. Bunun için dikkatli bir şekilde çekme kontrolü yapılması 
tavsiye edilir. 
İmplant uzunluğu ve çapı ile matkap ucu uzunluğu ve çapı mutlaka kontrol edilmelidir. 
Doğru implant yatağı hazırlığı için adımlar, ilgili implant hattı için mevcut delme protokolünde bulunabilir (https://www.humantech-dental.de/379-
de-Gebrauchsanweisung-RatioPlant.html). HumanTech Dental GmbH, ülkeye ve dizine özel delme protokolleri yayınlama hakkını saklı tutar. 
D1, D2 ve D3 kemik kalitelerinde (Misch'e göre kemik kaliteleri), dişin bir diş açma ucu ile önceden kesilmesi veya havşa açma veya Final Drills 
HB kullanımı gösterilebilir. 

12.3  İmplantın yerleştirilmesi (insersiyonu) 
İmplantın birincil ambalajında, üzerinde lot numarası bulunan bir etiket vardır ve bu etiket mutlaka hasta belgelerine kaydedilmeli veya 
yapıştırılmalıdır. Bu yolla her implant gerektiğinde geriye doğru izlenebilir. Tanımlamaya ek olarak, her implant ambalajı, matkap ucunun renk 
kodlamasına karşılık gelen renkli bir nokta ile işaretlenir. Bu, implant ve matkap ucu boyutlarının karışmasını ve gereksiz yere açılmasını önlemek 
içindir. Boyut belirleme için yapıştırma noktaları aşağıdaki gibidir: 

  beyaz: Ø 6,0, mavi: Ø 5,0, yeşil: Ø 4,2, kırmızı: Ø 3,8, sarı: Ø 3,2 
Aşağıda belirtilen işlem adımları tavsiye edilir: 
• İmplantın steril ambalajını açınız. 
• İmplantı sadece adapter hex ratchet ile ambalajdan çıkarınız. 
• İmplantı elinizle implant yatağına yerleştiriniz ve ilk aşamaya kadar vidalayınız. 
• Adapter hex ratchet'i çekiniz. 
• Cırcıra alternatif olarak, adapter hex motor ile 15 dev/dak'ya kadar hızla vidalamaya devam edilebilir. Son ve kesin konumlandırmayı daima elle 

yapınız. Aksi takdirde implant dış dişleri kemik içinde aşırı ölçüde döndürülebilir.  
• Son olarak, bir adapter hex ratchet ve cırcır kullanarak implantı vidalayın. "Avantgarde" ve "Classic" serisi implantlar, mevcut kemik seviyesinde 

oklüzal bağlantı geometrisi ile yerleştirilmelidir. "Single" implantlar, kumlanmış diş tamamen gömülene kadar vidalanmalıdır. "ConeCept" serisi 
implantlar için, kemik seviyesinin 0,5 - 1,0 mm altına yerleştirme önerilir. Aletlerin tedariki ve taşınması planlanırken bu dikkate alınmalıdır. 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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Dikkat: İmplant takılırken 40 Ncm'lik sıkma torku aşılamaz. Aksi halde implant veya alet hasar görebilir. 
• İmplantın vida dişini temizleyiniz. 
• Coverscrew'i Screwdriver hex hand ile yerleştiriniz. Coverscrew'un iyileşme safhasının ardından yeniden çıkarılması gerektiğinden, bu vida kuvvetli 

bir şekilde sıkılmamalıdır. 
Yara marjları atravmatik dikiş malzemesiyle sıkıca kapatılır. Dikişler çok sıkı bağlanmamalıdır. Dikişler, yara marjları kapak vidası üzerinde gerilimsiz 
duracak biçimde atılmalıdır. Kapak vidası yerine uygun yumuşak doku yüksekliğine sahip bir Healing Cap kullanılabilir. Bu, transgingival 1 fazlı 
iyileşme sağlar. Cover screw implantın çapına uygun olmalıdır ve elle vidalanır. Healing Cap'in tam olarak oturduğundan emin olun. Mukoza zarı 
Healing Cap'e sıkıca yaslanmalıdır. 

12.4  İmplantasyondan sonra bakım 
Kusursuz ağız hijyeni dental implantların uzun süreli başarısı için temel ön koşullardan biridir. İmplantasyondan hemen sonra operasyon bölgesi 
mekanik etkilerden uzak tutulmalıdır. Soğutma yoluyla bir şişme profilaksisi yürütülmelidir. Operasyondan sonra kendisi için olağan dışı bir durum 
hissetmesi halinde hastanın zaman geçirmeden tedavisinin yapıldığı muayenehaneyle iletişime geçmesi tavsiye edilmelidir. 

12.5  Geçici restorasyon 
Geçici protetik restorasyon ancak ve sadece implant veya dikiş üzerine mekanik bir zorlanma oluşmayacağından kesin olarak emin olduktan sonra 
yapılabilir. Geçici restorasyon yapıldığında, dental implantların üzerine iyileşme fazında yük binmemesine dikkat edilmelidir. Geçici restorasyon 
işlevsel ve statik olarak komşu dişler veya antagonistlerle temasa gelmemelidir. 

12.6  İyileşme fazı 
İyileşme fazı, sert kemik kalitesi için en az üç ay (Misch'e göre D1-D2) ve süngerimsi kemik kalitesi (Misch'e göre D3-D4) ve/veya büyütme için en 
az altı ay olmalıdır. Bu değerler hem üst hem de alt çene kemiği için geçerlidir. İyileşme süresi daima ilgili hasta durumuna bağlı olup, uygulayıcının 
değerlendirmesine tabidir. Çok kısa seçilen iyileşme sürelerinin yanı sıra daha önce bahsedilen ampirik değerlerin altına düşmek, bir tedavinin 
başarısını tehlikeye atabilir. 

12.7  Ameliyat sonrası kontroller 
Kontroller ameliyat sonrasında bir hafta içerisinde yapılmalıdır. Dikkat edilecek noktalar, özellikle dikişlerin sıkılığı ve başlaması muhtemel bir 
iltihaplanmadır. Dikişlerin alınması hastanın bireysel iyileşme sürecine bağlıdır ve tedavi eden kişinin tıbbi değerlendirmesine göre belirlenir. 

12.8 İmplantın arındırılması ve yumuşak doku yönetimi 
Tüm healing caps sterilize edilmeden ambalajlanmıştır ve kullanılmadan önce aletle sterilize edilmelidir! İmplantı arındırırken ve yumuşak dokuyu 
yönetirken, aşağıdaki işlemleri yapın: 
• İmplantı arındırınız. 
• Cover screw'u screwdriver hex hand ile sökünüz. 
• İmplantın iç kısmını temizleyiniz. 
• Healing cap'i screwdriver hex hand ile vidalayınız. Healing cap oklüzal implant bağlantı geometrisine ve hastanın yumuşak doku kalınlığına uygun 

olmalıdır. 
• Healing Cap'in tam olarak oturduğundan emin olun. Mukoza zarı Healing Cap'e sıkıca yaslanmalıdır. Geçici PEEK abutmentler yerlerinde azami 

180 gün boyunca durabilirler. 
 

13. PROTETİK 
İmplantın kesin protetik restorasyonu ancak yumuşak doku tahrişsiz bir biçimde iyileştikten sonra yapılmalıdır. Protetik restorasyona başlamadan 
önce bir röntgen kontrolü gereklidir. Ölçü alma yalnızca dental ölçü alma için tasarlanmış ve onaylanmış malzemelerle yapılmalıdır.  
Abutment seçiminde çapa, implantın açılanmasına ve diş eti yüksekliğine dikkat edilmelidir. 25° üzerinde (çok üniteli abutmentlerde 30°) açılanma 
düzeltmesi yapılmamalıdır. Müstakil tek implanta herhangi bir serbest uç takılmamalıdır. 
Dikkat: Abutmentlerin ya da bileşenlerin implanta veya dişe temas ettiği yüzeyler ışına maruz bırakılmamalı ve işlenmemelidir.  
Protetik restorasyon hazırlanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 
• Abutmentlerin geometrik olarak işlenmesi, abutment ve bütün sistemin stabilitesi üzerinde negatif etkiye neden olabilir. 
• CAD/CAM abutmentler söz konusu olduğunda, üretilen geometri yeterince stabil olmalıdır. Bu konuda ilgili CAD/CAM kullanma talimatlarımızda 

gerekli bilgileri bulabilirsiniz (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisung-RatioPlant.html). 
• Protetik bileşenler işlenirken, implanta, yuvaya veya Prosthetic Screw olan bağlantının geometrisi değiştirilmemelidir, aksi takdirde sağlam ve 

güvenli bir bağlantı garanti edilemez. Laboratuvarda işlenmek üzere Prosthetic Screw yerine anodize edilmiş Lab screw kullanılması 
öngörülmüştür. Bu vida sadece elle sıkılmalıdır.  

 
Protetik restorasyon hazırlanırken aşağıdaki noktalara da dikkat edilmelidir: 
• Uygun yük dağılımı 
• Protetik restorasyonun abutment üzerine gerilimsiz biçimde oturması 
• Kusursuz oklüzyon 
İskelet yapımında sadece bu amaç için tasarlanmış malzeme kullanılmalıdır. 

13.1  Açma ve ölçü alma 
Oral durumun ana modele aktarımı, orijinal RatioPlant® Impression Posts,  Screws,  Transfer caps ve Scan Connector ile gerçekleştirilir. Ölçü, kapalı 
bir kaşık, açık bir kaşık ve/veya dijital olarak alınabilir. Belirtilen prosedürler için uygun ölçü postları mevcuttur. Impression post closed bir transfer 
cap ile birlikte kapalı impresyon için kullanılır. Açık ölçü alma için Impression post open kullanılır. RatioPlant® Scan Connector ile dijital bir ölçü alma 
işlemi, bir dental tarayıcı ve ilgili yazılım ile, intraoral tarama ile veya önceden yapılmış ana model üzerinde yapılır. Tüm bileşenler, karşılık gelen 
implant çapıyla eşleştirilir.   

13.1.1 Kaşık kapalıyken ölçü alma 
Bu ölçü alma işlemi için standart kaşıklar kullanılabilir. Bunu yapmanın prosedürü aşağıdaki gibidir: 
• Healing Cap, Abutment veya Coverscrew 'u Screwdriver hex hand ile çıkarınız. 
• Impression post closed'u implanta yerleştiriniz. 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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• Ölçü postunu bir prosthetic screw ile Screwdriver hex hand kullanarak sıkınız. 
• Transfer cap ölçü postunun üzerine yerleştirilmeli, doğru son konuma dikkat edilmelidir. 
• Transfer cap kapalıyken ölçü kapağına ölçü malzemesinin enjekte ediniz. 
• Ölçü kaşığına ölçü alma malzemesini doldurunuz ve kaşığı yerleştiriniz. 
• Ölçü alma malzemesinin sertleşmesini bekleyiniz. 
• Ölçüyü çıkarınız, transfer cap ölçü alma malzemesinin içinde kalır. 
• Ölçü postunu Screwdriver hex hand ile çıkarınız. 
• İmplantı yeniden Healing Cap, Abutment veya Coverscrew ile kapatınız. 
• İmpresyonu yeniden yerleştirmeden önce ölçü postu lab screw kullanılarak bir laboratuvar analoğuna (laboratuar analogu) elle sıkıca bağlanır. 

İmpresyonu yeniden yerleştirme esnasında transfer cap hissedilir şekilde ölçü postuna oturmalıdır. 
• Lab analog içindeki diş eti bölgesine tercihen yumuşak kalan diş eti malzemesi püskürtünüz ve ölçüye model malzemesi dökünüz. 
• Model malzemesinin sertleşmesini bekleyiniz. 
• Ölçü postunu çıkarınız ve bir Healing Cap, Abutment veya Coverscrew ile değiştiriniz. 

13.1.2 Kaşık açıkken ölçü alma 
Bu ölçü yöntemi için ayrı kaşıklar veya oklüzal açıklığı olan kaşıklar kullanılmalıdır. Tespit vidasının şaftı dahil ölçü postları kaşığa veya onun 
açıklığına temas etmemelidir. İmpresyon süreci şu şekildedir: 
• Healing Cap, Abutment veya Coverscrew 'u Screwdriver hex hand ile çıkarınız. 
• Impression post open implantın içine takılmalıdır. Daha sonra Impression screw long elle sıkınız. 
• Ölçü postuna ölçü malzemesi enjekte edilmiştir. 
• Ölçü kaşığına ölçü alma malzemesini doldurunuz ve kaşığı yerleştiriniz. 
• Ölçü alma malzemesinin sertleşmesini bekleyiniz. 
• Impression screw long çözülmeli ve kılavuz şaftın uzunluğu kadar ölçü postundan dışarı çekilmelidir. Dikkat: Vidayı tamamen çıkarmayınız! 
• Ölçü postu ile birlikte ölçü almayı kaldırınız. 
• İmplantı yeniden Healing Cap, Abutment veya Coverscrew ile kapatınız. 
• Laboratuvar analoğu (lab analog) Impression screw long kullanılarak ölçü postuna elle tutturulur. 
• Lab analog içindeki diş eti bölgesine tercihen yumuşak kalan diş eti malzemesi püskürtünüz ve ölçüye model malzemesi dökünüz. 
• Model malzemesinin sertleşmesini bekleyiniz. 

13.1.3 Dijital ölçü alma  
RatioPlant® Scan Connector'ler ağızda RatioPlant® implantların veya ana modeldeki laboratuvar analoglarının optik, 3 boyutlu lokalizasyonu için 
kullanılır. RatioPlant® Scan Connector'ler RatioPlant® implantlara karşılık gelen farklı bağlantı geometrileriyle veya bir MultiUnit Abutment bağlantı 
geometrisiyle temin edilebilir. Yanlış hizalamayı önlemek için eşleştirilecek ilgili bağlantı geometrisiyle eşleşen RatioPlant® Scan Connector'lerin 
kullanılması zorunludur. Dijital ölçü alma, uygun dental tarayıcılar ile yapılabilir. Dijital ölçü alma daha sonra CAD/CAM tekniklerini kullanarak 
protetik restorasyonu oluşturmak için uygun CAD/CAM yazılımında RatioPlant® bileşenleriyle eşleştirilebilir. Gerekli RatioPlant® bileşenlerinin 
kullanılan yazılım kütüphanesinde mevcut ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Uyumlu yazılım kitaplıklarının güncel sürümleri aşağıdaki 
bağlantıdan "https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html" ve kullanılan ilgili yazılımdan kontrol edilebilir. Protetik 
restorasyonun planlanması ve oluşturulması için CAD/CAM tekniklerini kullanırken, kullanılan sistemlerin kullanma talimatları ve notlarına 
uyulmalıdır. 

 
Ana modeldeki dijital ölçü alma prosedürü aşağıdaki gibidir:  
• Yukarıda belirtilen benzer prosedürü kullanarak bir ana model oluşturun (bkz. 13.1.1 Kaşık kapalıyken ölçü alma ve 13.1.2 Kaşık açıkken ölçü 

alma). 
• Scan Connector gömülü laboratuvar analogu üzerine bir Lab screw veya Prosthetic screw ile Screwdriver hex hand elle sıkılarak bağlanmalıdır. 
• Taramayı uygun bir dental tarayıcı ile gerçekleştirin. 
• Dijital modeli CAD/CAM yazılımına aktarın ve protezleri dijital olarak planlayın. 
 
Ağızda dijital ölçü alma prosedürü aşağıdaki gibidir: 
• Healing Cap, Abutment veya Coverscrew 'u Screwdriver hex hand ile çıkarınız. 
• Dental tarayıcı ile intraoral yumuşak doku taraması.  
• RatioPlant® Scan Connector'ın prosthetic screw ile implanta yerleştirilmesi ve Screwdriver hex hand ile elle sıkılması. 
• Dental tarayıcılı, monte edilmiş RatioPlant® Scan Connector ile mevcut durumun intraoral taraması. 
• Prosthetic Screw çözülmeli ve RatioPlant® Scan Connector çıkarılmalıdır, ardından Healing Cap, Abutment veya Coverscrew ile değiştirilmelidir. 
• Dijital modeli CAD/CAM yazılımına aktarınız ve protezleri dijital olarak planlayınız. 

13.2  Protetik hazırlama 
Tek kron ve köprülerin yanı sıra sabit ve çıkarılabilir protezlerin üretimi, ilgili RatioPlant® broşürlerinde (https://www.humantech-dental.de/394-
de-Catalogues.html) bulunan bilgilere veya yaygın CAD/CAM tekniklerine göre, kullanılan CAD/CAM sistemlerinin kullanma talimatları ve 
uyarılarına uygun olarak (ayrıca bkz. 13.1.3 Dijital ölçü alma) gerçekleştirilir. RatioPlant CAD/CAM titanyum ham parçaları kullanırken, 
abutmentlerin kişiselleştirilmesi için CAD / CAM titanyum ham parçaların kullanma talimatlarına uyulmalıdır (https://www.humantech-
dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html) 

13.3  Protetik restorasyonun düzenlenmesi 
• Healing Cap, Abutment veya Coverscrew, Screwdriver hex hand ile birlikte çıkarılmalıdır  
• İmplantın iç kısmını temizleyiniz. 
• Protetik restorasyonu implanta yerleştirin. 

Dikkat: Protetik restorasyon, implanta doğru şekilde oturmalıdır. İmplant ile protetik restorasyon arasına yumuşak doku sıkışmamalıdır. 
• Prosthetic Screw 25 Ncm'lik öngörülen sıkma torkuyla sıkılmalıdır. Bunun için laboratuar yapımı bir merkezleme anahtarı önerilir! 
• En az beş dakika sonra aynı torkla yeniden sıkınız. 
 

https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html
https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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14. İMHA 
Ürün, ilgili kontaminasyon derecesi dikkate alınarak, geçerli yerel düzenlemelere ve çevre düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir. 
 
15. ÜRÜN İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER 
Tıp alanında faaliyet gösteren (örneğin bu ürün sisteminin müşterisi veya kullanıcısı) ve her türlü şikayeti olan veya kalite, özellik, kullanım ömrü, 
sağlamlık, güvenlik, verimlilik veya fonksiyon bakımından üründen memnun olmayan kişiler, yetkili HumanTech temsilcisi ile irtibata geçmelidir. 
RatioPlant® implant sisteminin bir ürünü herhangi bir “işlev bozukluğuna” sahip olduğunda (öngörülen performans spesifikasyonlarını veya 
işlevleri yerine getirmemesi) veya böyle bir durumun oluşacağından şüphe edilmesi halinde, yetkili HumanTech temsilcisi ile irtibata geçilmelidir. 
Bir HumanTech ürünü, hastaların ölümüne veya ciddi yaralanmasına yol açan veya bu tür durumların oluşmasında etkili olmuş işlev bozukluğu 
gösterdiğinde, vakit kaybetmeden telefon, faks aracılığıyla veya yazılı olarak yetkili temsilci bilgilendirilmelidir. 
Olası şikayetlerinizi, söz konusu hatayı ayrıntılı bir şekilde açıklayarak, bileşenin ürün numarasını ve seri numarasını ve adını ve de kendi adınızı 
ve iletişim bilgileriniz ile birlikte yazılı olarak tarafımıza iletmenizi rica ediyoruz. 
 
DİĞER BİLGİLER 
Bu kullanım kılavuzu ya da ürünün kullanımı ile ilgili şikayet, öneri ve fikirlerinizde lütfen son sayfadaki adres ve iletişim bilgilerinden faydalanın. 
 
GEÇERLİLİK 
Bu kullanma talimatlarının yayınlanmasıyla, önceki tüm sürümler geçerliliğini yitirir. 
 
© HUMANTECH Dental GmbH. Tüm hakkı saklıdır. 
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