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potlačovaná revaskularizace, resorpce 
kosti a špatná kvalita/kvantita kosti 
mohou způsobit předčasnou ztrátu 
implantátu. 
• Neurovaskulární poškození v 
důsledku chirurgického 
traumatu. 
• Časná nebo pozdní 

    

zubů (případy předního otevřeného 
skusu) 
• Rapidní maxilární expanze s kostním 
ukotvením 
• Intermaxilární trakce (a fixace během 
ortognatického chirurgického zákroku) 
• Asymetrické ukotvení pro korekce velké 
střední čáry a sklonu okluzní roviny. 

POPIS 
Miniimplantát Infinitas 
(REF DB10-0001 – DB10-0016) 
K dosažení přechodného ukotvení 
během ortodontické léčby, s pomocí 
vnitrokostního ukotvení miniimplantátu. 
Hlavici miniimplantátu lze použít s 
různými ortodontickými aparáty, podle 
konkrétní indikace, aby tak byl dosažen 
nebo podpořen požadovaný pohyb 
zubu. PREZENTACE IMPLANTÁTU 

Sterilní implantáty Infinitas jsou 
dodávány zabalené do fóliového 
blistru v plastovém pouzdře. Obal se 
odstraní až těsně před zavedením. 
Nesterilní miniimplantáty a další 
komponenty se dodávají nesterilní a 
před použitím musí projít sterilizací. 

OBECNÉ KONTRAINDIKACE 
Miniimplantát Infinitas nesmí být 
použit u pacienta s nedávnou historií 
imunitní nedostatečnosti, léčby 
systémovými steroidy, problémů s 
krevními sraženinami, metabolického 
onemocnění kostní tkáně, léčby 
bisfosfonáty, cirhózy jater nebo jiného 
akutního systémového onemocnění. 
Miniimplantát Infinitas nesmí být použit 
u pacienta s alergií na titan nebo se 
související přecitlivělostí na cizorodé 
látky, u pacienta trpícího nestabilitou 
duševního nebo neurologického stavu 
a u pacienta, který nespolupracuje 
a nedodržuje nebo není ochotný 
či schopný dodržovat pokyny 
pro pooperační péči. 
Pacienta kouřícího tabák je třeba 
varovat, že takové počínání je 
spojeno se zvýšeným rizikem 
neúspěšné fixace implantátu. 

ÚDAJE O MATERIÁLECH: 
Tento miniimplantátový systém 
se skládá z různých komponent 
vhodných pro zavedení 
implantátu. Implantáty Infinitas 
jsou vyráběny z titanové slitiny 
třídy Grade 5 (v 
souladu s ASTM F67, ASTM F136 / 
ISO 5832-2). Je to biokompatibilní 
materiál odolný vůči korozi a 
netoxický v biologickém prostředí; při 
působení rentgenového záření, CT 
a magnetické rezonance produkuje 

  

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ 
• Nepoužívejte, pokud došlo 
k poškození sterilního obalu. 
• Nepoužívejte opakovaně 
miniimplantáty Infinitas po 
vypršení jejich data použitelnosti. 
• Sterilní implantáty neobnovujte. 
• Miniimplantáty Infinitas jsou 
určeny pouze k jednorázovému 
použití. 
• Opakované zavádění miniimplantátu 

   

INDIKACE 
Miniimplantát Infinitas se používá 
jako ukotvovací prostředek do kosti 
na prakticky všech maxilárních/ 
mandibulárních interproximálních 
místech a ve tvrdém patře. 
Konstruován je k dosažení 
spolehlivého ukotvení v kosti s 
použitím co nejjednodušší klinické 
metody, přičemž jej lze použít v celé 
řadě kotvicích aplikací. 
Instrumentace Infinitas je navržena 
pro použití s miniimplantátem Infinitas 
a šroubem IMT Screw. Prostředky 
jsou určeny k následujícímu 
použití: Miniimplantátový systém 
Infinitas je určen k použití v 
prostředí zdravotnické péče náležitě 
kvalifikovanými klinickými lékaři, kteří 
jsou obeznámeni s používanými 
prostředky a chirurgickými metodami 
a mají s nimi zkušenosti. 

Každá závažná událost zapříčiněná 
v souvislosti s prostředkem musí 
být ihned nahlášena společnosti 
DB Orthodontics a příslušnému 
orgánu 
členského státu, ve kterém uživatel a/ 

   

LOKÁLNÍ KONTRAINDIKACE 
Miniimplantát Infinitas nesmí být 
použit u pacienta trpícího aktivní 
lokální infekcí nebo osteomyelitidou, 
u pacienta s nedostatečnou kvalitou či 
kvantitou kosti, omezeným zásobením 
krví nebo historií radioterapie čelistí, 
aktivním periodontálním onemocněním 
nebo neuspokojivou ústní hygienou. 

ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU 
Místo a úhly, pod nimiž se 
miniimplantát zavede, jsou určující 
pro pozici jeho hlavice (pro účely 
přídavných prvků), ale je naprosto 
zásadní naplánovat tyto parametry 
tak, aby nedošlo k přiblížení ke kořeni 
a aby se maximalizovala kvantita 
kosti kolem těla. Implantáty s krátkým 
krčkem lze zavést buď manuálně s 
použitím standardního šroubováku, 
nebo mechanicky s použitím mini 
nástavce v úhlové rukojeti. 
Implantáty s dlouhým krčkem 
doporučujeme zavádět s použitím 

  

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
SYSTÉMU 
V mnoha případech budou mít 
nežádoucí účinky souvislost spíše 
klinickou nežli s implantátem. 
• Uvolnění implantátu v 
důsledku jeho nepevného 
zavedení nebo nepříznivého 
zatížení. 
• Přecitlivělost nebo alergická 
reakce na kovy. 
• Silné ohnutí a/nebo zlomení implantátu. 
    

• Uzavření prostoru při malokluzích 
třídy I, II, III. 
• Retrakce anteriorních zubů. 
• Distalizace a napřímení molárů. 
• Mesializace molárů 
• Intruze předních a zadních 
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Pro prvky zavedené v bukální zóně 
se vždy používá standardní šroubovák 
(DB10-0021). Klinický lékař tak může 
lépe kontrolovat sílu aplikace a méně 
pravděpodobně uplatní nadměrný 
kroutící moment (sílu omezte na 
20 Ncm). Pro palatální zóny a v 
posteriorním alveolu se doporučuje 
používat mini nástavec (DB10-0026) 
s rukojetí s redukcí rychlosti. Pro obě 
alternativy platí podobné zásady: 

plně přístupná (avšak nevyčnívá). 
Je třeba zdůraznit, že pokud je 
primární stabilita neuspokojivá, musí 
být miniimplantát vyjmut a postup 
zavedení opakován na jiném místě. 
Může být také užitečné udělat 
rentgenový snímek a zkontrolovat 
pozici miniimplantátu v relaci k 
přiléhajícím strukturám, zejména 
pociťuje-li pacient diskomfort a/nebo 
jsou-li sousedící zuby citlivé na poklep, 
a v nutném případě provést repozici. 

potřeby lokální anestezie. 
Vyjmutí se provádí při dokonalém 
nasazení šroubováku na hlavici 
miniimplantátu otáčením proti 
směru hodinových ručiček a během 
celého procesu vyjímání se dbá na 
neustálý lehký přítlak šroubováku na 
miniimplantát. Vyjímání miniimplantátu 
je spojeno s minimální bolestivostí a 
nejsou indikována analgetika. Není 
indikováno žádné speciální ošetření 
po vyjmutí, jako např. šití, a měkké 
tkáně i kost se bez příhod zhojí (tkáně 
během několika dní). V případě 
uvolněného implantátu je problém 
ztráty jeho stability vyřešen vyjmutím 
volného implantátu. 

i) S použitím lehkého přítlaku a aniž se 
přímo dotýkáte závitů miniimplantátu 
usaďte šroubovák bezpečně na hlavici 
miniimplantátu. 

Zaváděcí a zlomový moment. Měřeno 
podle ISO 19023: 2018. 

ZATĚŽOVÁNÍ MINIIMPLANTÁTU 
INFINITAS 
Miniimplantáty Infinitas lze zatěžovat 
ihned po zavedení. Uplatněná 
síla musí být kolmá k podélné ose 
miniimplantátu. Není třeba vyčkávat 
zhojení měkkých tkání ani kosti, i když 
se během prvních 6 týdnů doporučuje 
jen lehké zatěžování, např. 50 g. 
Různé druhy přídavných prvků, jako 
jsou šablonové nikltitanové pružiny 
a elastické řetízky, lze umisťovat do 
vnějších nebo vnitřních vybrání. Mohou 
vyvíjet trvalé síly až do 200 g. Vnitřní 
vybrání pojme také standardní oblouky 
až do rozměru 0,021 x 0,025, které lze 
zajistit buď ocelovou ligaturou, nebo 
tmelící kompozicí (na hlavici). 

Miniimplantát Infinitas se pomalu 
explantuje otáčením rukojeti 
šroubováku proti směru hodinových 
ručiček prsty, zároveň s pevným 
dosedacím tlakem na základnu 
rukojeti. Je zásadní udržovat zápěstí 
stabilizované a samotné otáčení 
provádět pouze pohybem prstů. 

ii) Hrot miniimplantátu se přiloží 
na mukózu nebo odhalený povrch 
kortikální kosti do požadované pozice 
a s 3D orientací. Pokud se použije 
stent, bude tato poziční informace 
určována záběrem šroubováku v 
naváděcím válečku. Při průniku do 
kortikální kosti se uplatní pevný přítlak, 
avšak jakmile odpor povolí, zavádí se 
miniimplantát primárně otáčením. 

iii) S postupným zanořováním 
miniimplantátu začne klinický lékař 
nanejvýš pravděpodobně pociťovat 
rostoucí torzní tlak, obzvláště v 
mandibule. Za takových okolností je 
nutné miniimplantát povolit o 1 až 2 
obrátky proti směru hodinových ručiček 
a pak opět normálně pokračovat v 
zavádění. Toto opatření lze opakovat 
tak často, jak bude potřeba. Nadměrný 
odpor může vést ke zlomení implantátu 
nebo k mikroskopickému poškození 
kosti (sekundární selhání). 

EXPLANTOVÁNÍ MINIIMPLANTÁTU 
INFINITAS PO LÉČBĚ NEBO JE-LI 
UVOLNĚNÝ 

Obecně se miniimplantát Infinitas 
vyjímá po uplynutí potřeby posílení 
ukotvení, i když v některých případech 
může být žádoucí ponechat nezatížený 
miniimplantát na místě po několik 
měsíců jako opatření pro případ, že 
bude nutné další ukotvení. 
Jelikož miniimplantát Infinitas 
má leštěný povrch, nedochází k 
integrálnímu vrůstání do kosti a 
implantát lze vyjmout jednoduše 
pomocí šroubováku, obvykle i bez 

Pokud se použije úhlová rukojeť s 
redukcí rychlosti, je třeba dbát, aby 
nebyla překročena rychlost 100 ot/min, 
aby nedošlo k mikroskopické kostní 
nekróze. Miniimplantát Infinitas je 
nutno zavést tak, aby horní část jeho 
těla byla pevně spojena s kortikální 
kostí, zatímco krček lehce stlačuje 
mukózu, přičemž hlavice je ponechána 

Prostudujte 
si návod k 
použití. 

Zdravotnický 
prostředek 

Datum 
použitelnosti 

Sterilizováno 
gama zářením 

Pouze k 
jed- 
norázovém
  

NEPOUŽÍVEJTE, 
POKUD DOŠLO K 
POŠKOZENÍ OBALU 

Číslo 
ŠARŽE 
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