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• Neurovaskulær skade på grund 
af kirurgisk traume. 
• Tidlig eller sen infektion, begge dyb 
og/eller overfladisk. 

• Inter-maksillær trækkraft (og 
fiksering under ortognatisk kirurgi) 
• Asymmetrisk forankring til stor midter- 
linje og okklusale kantkorrektioner. 

BESKRIVELSE 
Infinitas-miniimplantat 
(REF DB10-0001 – DB10-0016) 
For at opnå midlertidig forankring 
under ortodontisk behandling ved 
hjælp af intraossøs forankring af 
miniim- plantatet. Miniimplantatets 
hoved kan bruges sammen med 
forskellige ortodontiske apparater, 
afhængigt af hver indikation, for at 
opnå eller understøtte den ønskede 
tandbevæ- gelse. 

IMPLANTATPRÆSENTATION 
Sterile Infinitas-implantater leveres 
pakket i en blisterfolieemballage i 
en plastplade. Emballagen bør først 
fjernes lige før indsættelsen. De 
ikke-sterile miniimplantater og andre 
dele leveres ikke-sterile og skal 
steriliseres før brug. 

GENERELLE KONTRAINDIKATIO- 
NER 
Infinitas-miniimplantatet må ikke 
anvendes, hvis patienten for nylig 
har været udsat for immundefekt, 
systemisk steroidbehandling, pro- 
blemer med blodpropper, metabolisk 
knoglesygdom, bisfosfonatbehandling, 
skrumpelever eller nogen som helst 
anden akut systemisk sygdom. Infini- 
tas-miniimplantatet må ikke bruges, 
hvis patienten har en titaniumallergi 
eller relateret følsomhed over for 
fremmedlegemer, eller hvis patienten 
har ustabile mentale eller neurologi- 
ske tilstande, er ikke-samarbejdsvillig 
og er uvillig eller ude af stand til at 
følge postoperative plejeinstruktioner. 
Patienter, der ryger tobak, bør advares 
om, at dette er forbundet med en 
øget risiko for, at miniimplantater ikke 
fungerer. 

OPLYSNINGER OM MATERIALET: 
Miniimplantatsystemet består af for- 
skellige, matchende komponenter til 
at indsætte implantatet. Infinitas-im- 
plantater er lavet af grad 5 titanlege- 
ring (i henhold til ASTM F67, ASTM 
F136/ISO 5832-2). Dette materiale er 
biokompatibelt, korrosionsbestandigt 
og ikke-giftigt i det biologiske miljø; 
det producerer også ubetydelige 
artefakter ved røntgen, CT og MR. 

ADVARSLER OG FORHOLDSREG- 
LER 
• Må ikke bruges, hvis den 
sterile emballage er beskadiget. 
• Infinitas’ sterile 
miniimplantater må ikke genbruges 
efter udløbsdatoen. 
• Sterile implantater må ikke 
opar- bejdes. 
• Infinitas-miniimplantater er kun 
til engangsbrug. 
• Det anbefales ikke at 
genindsætte Infinitas-

 

INDIKATIONER 
Infinitas-miniimplantatet bruges til at 
give knogleforankring på stort set alle 
maksillære/mandibulære interproxi- 
male steder og i den hårde gane. Det 
er udviklet, så der kan opnås pålidelig 
knogleforankring ved hjælp af en så 
enkel klinisk teknik som muligt, og 
kan bruges til en række forankrings- 
anvendelser. Infinitas-instrumenterne 
er udviklet til brug sammen med 
Infinitas-miniimplantat og IMT-skrue. 
Enhederne er beregnet til brug som 
følger: Infinitas-miniimplantatsyste- 
met er beregnet til at blive brugt i et 
sundhedsmiljø af passende kvalifice- 
rede klinikere, der er fortrolige med 
og har erfaring med de anvendte 
anordninger og kirurgiske teknikker. 

LOKALE KONTRAINDIKATIONER 
Infinitas-miniimplantatet må ikke 
anvendes, hvis patienten lider af en 
aktiv lokal infektion eller osteomyelitis, 
har utilstrækkelig knoglekvalitet eller 
-mængde, en begrænset blodforsy- 
ning eller tidligere strålebehandling af 
kæberne, har aktiv paradentose eller 
utilfredsstillende mundhygiejne. 

Enhver alvorlig hændelse, der er 
forårsaget i forbindelse med enhe- 
den, skal omgående rapporteres til 
DB Orthodontics og den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
brugeren og/eller patienten befinder 
sig. 

INDSÆTTELSE AF IMPLANTAT 
Den placering og de vinkler, hvor 
hvert miniimplantat indsættes, 
bestemmer positionen af dets hoved 
(til fastgørelsesformål), men bør, af 
afgørende betydning, planlægges, så 
rodnærhed undgås, og så knog- 
lemængden rundt om hoveddelen 
maksimeres. Det korte halsimplantat 
kan indsættes manuelt med enten 
standardskruetrækkeren eller meka- 
nisk med skruetrækkeren til 
miniindsatsen i et vinkelstykke. Vi 
anbefaler, at langhalsimplantater 
placeres ved hjælp af miniindsatsen. 

MULIGE SKADEVIRKNINGER FRA 
SYSTEMET 
I mange tilfælde kan negative resulta- 
ter være klinisk relaterede snarere end 
implantatrelaterede. 
• Løsgørelse af et implantat som 
følge af usikker indsættelse eller 
ugunstig påføring. 
• Overfølsomhed eller allergi over 
for metal. 
• Alvorlig bøjning og/eller brud på 
et implantat. 
• Knoglenekrose, osteoporose, 
hæmmet revaskularisering, 
knogle resorption og dårlig 
knoglekvali- 
tet/-mængde kan forårsage for tidligt 

    

• Rumlukning i klasse I, II, III malo- 
klusioner 
• Tilbagetrækning af fortænder 
• Distalisering og opretning af kind- 
tænder 
• Mesialisering af kindtænder 
• Indtrængen af forreste eller bagerste 
tænder (tilfælde med åbent bid fortil) 
• Knogleforankret hurtig 
maksillær ekspansion 

 

 

mailto:Sales@dbortho.com
http://www.dbortho.com/


Standardskruetrækkeren (DB10-0021) 
bruges altid til bukkale indføringer. 
Tandlægen har større kontrol over 
kraftpåføringen og er mindre tilbøjelig 
til at skabe for stort drejningsmoment 
(begræns kraften til 20 Ncm). Den 
miniskruetrækkerindsats (DB10-0026), 
der bruges i et hastighedsredukti- 
onshåndstykke, anbefales i palatale 
områder og i den posteriore alveolus. 
Principperne, ens for begge, er som 
følger: 

slimhinden ned og efterlader hovedet 
fuldt tilgængeligt (men ikke fremtræ- 
dende). Hvis den primære stabilitet 
især er utilfredsstillende, bør miniim- 
plantatet fjernes, og indsættelsespro- 
cessen gentages på et andet sted. 
Det kan også være nyttigt at tage et 
røntgenbillede for at kontrollere miniim- 
plantatets position i forhold til tilstø- 
dende strukturer, især hvis patienten 
føler ubehag, og/eller de tilstødende 
tænder er ømme over for slag, og om 
nødvendigt genplacere det. 

Denne fjernelse udføres ved at sætte 
skruetrækkeren helt ind på mini-im- 
plantatets hoved og dreje det mod uret 
for at sikre, at skruetrækkeren forbliver 
let trykket imod miniimplantatet under 
hele udtagningsprocessen. Minimal 
smerte er forbundet med fjernelse af 
miniimplantatet, og analgetika indice- 
res ikke. Der er ikke indiceret nogen 
særlig behandling efter fjernelse, fx 
suturering, og både det bløde væv 
og knogler heler uden problemer 
(det førstnævnte inden for få dage). 
I 
tilfælde af et løst implantat er tabet af 
miniimplantatets stabilitet selvbegræn- 
sende, da problemet løses ved at 

    

i) Ved hjælp af et let tryk og uden 
direkte at røre miniimplantatets gevind 
låses skruetrækkeren sikkert fast på 
miniimplantatets hoved. 

Indføring og brudmoment. Målt i hen- 
hold til ISO 19023: 2018. 

PÅFØRING AF INFINITAS-MINI 
IMPLANTAT 
Infinitas-miniimplantater kan påføres 
lige efter indsættelse. Den påførte kraft 
skal være vinkelret på miniimplanta- 
tets lange akse. Der er ingen grund 
til at vente på hverken blødt væv eller 
knogleheling, selvom let påføring, fx 
50 g, tilrådes de første 6 uger. 
Forskellige slags fiksering, fx 
præformede nikkelti- tanium-
spiralfjedre og elastomere kæ- der, 
kan placeres i de udvendige og/ eller 
indvendige underskæringer. Disse kan 
anvende kontinuerlige kræfter op til 
200 g. Den indvendige underskæring 
kan også rumme standard-buetråde op 
til størrelse 0,021 x 0,025, og disse 
kan fastgøres med enten en stålligatur 

    

Infinitas miniimplantat eksplanteres 
langsomt ved at dreje 
skruetrækker- håndtaget mod uret 
med fingrene og med et godt, fast 
tryk i bunden af 
håndtaget. Det er vigtigt, at håndleddet 
stabiliseres, og at rotationerne kun 

    

ii) Spidsen af miniimplantatet placeres 
på slimhinden eller den blottede korti- 
kale overflade i den ønskede position 
og 3D-retning. Hvis der anvendes en 
stent, vil denne positionsinformation 
blive dikteret af skruetrækkerens 
indgreb i styrecylinderen. Der bruges 
et fast tryk til at penetrere den 
kortikale plade, men når modstanden 
mindskes, skal miniimplantatet 
indsættes primært med rotation. 

iii) Efterhånden som miniimplantatet 
gradvist fremføres, vil det drejningsmo- 
ment, som tandlægen mærker, højst 
sandsynligt begynde at stige, især i 
underkæben. I sådanne tilfælde skal 
miniimplantatet skrues af med 1 til 2 
drejninger mod uret, før det indsættes 
yderligere som normalt. Denne foran- 
staltning kan gentages så ofte som 
nødvendigt. Overdreven modstand kan 
resultere i enten implantatfraktur eller 
mikroskopisk knogleskade (sekundært 
svigt). 

EKSPLANTERING AF INFINITAS-MI- 
NIIMPLANTAT EFTER BEHANDLING 
ELLER HVIS LØST 
Infinitas miniimplantatet fjernes 
generelt, når behovet for forankrings- 
forstærkning er fuldført, selvom det i 
nogle tilfælde kan være ønskeligt at 
lade det ikkepåførte mini-implantat 
blive siddende i flere måneder som 
en forholdsregel i tilfælde af, at der 
kræves yderligere forankring. På grund 
af den polerede overflade på Infinitas 
miniimplantatet forekommer osseointe- 
gration ikke, og det fjernes ved blot at 
aktivere skruetrækkeren, normalt uden 
behov for lokalbedøvelse. 

Når der anvendes et vinkelstykke med 
hastighedsreduktion, skal man passe 
på ikke at overstige 100 omdr./min, for 
at undgå mikroskopisk knoglenekrose. 
Infinitas-miniimplantatet skal indsættes 
således, at den øverste del af dets 
hoveddel går i fast indgreb med den 
kortikale plade, mens halsen let trykker 
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