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• Mesialisatie van kiezen 
• Intrusie van voorste of achterste 
tanden (open beet vooraan) 
• Botverankerde snelle 
maxillaire expansie 
• Intermaxillaire tractie (en fixatie 
tijdens orthognathische chirurgie) 
• Asymmetrische verankering 
voor correctie van grote middellijn 
en occlusale verkanting. 

• Ernstige verbuiging en/of breuk 
van een implantaat. 
• Botnecrose, osteoporose, geremde 
revascularisatie, bot resorptie en slechte 
botkwaliteit/-kwantiteit kunnen tot vroeg- 
tijdig verlies van implantaten leiden. 
• Neurovasculaire schade als 
gevolg van chirurgisch trauma. 
• Vroege of late infectie, diep en/of 
oppervlakkig. 

BESCHRIJVING 
Infinitas-mini-implantaat 
(REF DB10-0001 - DB10-0016) 
Voor een tijdelijke verankering tijdens 
de orthodontische behandeling met 
behulp van intraossale verankering 
van het mini-implantaat. De kop van 
het mini-implantaat kan, naargelang 
de indicatie, met verschillende 
orthodontische hulpmiddelen 
worden gebruikt om de vereiste 
tandbeweging te verkrijgen of 
te ondersteunen. 

ALGEMENE CONTRA-INDICATIES 
Het Infinitas-mini-implantaat mag niet 
worden gebruikt bij patiënten met een 
recente geschiedenis van immuun- 
deficiëntie, systemische steroïden- 
therapie, bloedstollingsproblemen, 
metabolische botziekte, behandeling 
met bisfosfonaten, levercirrose of 
andere acute systemische ziekten. 
Het mini-implantaat Infinitas mag 
niet worden gebruikt bij patiënten 
met een titaniumallergie of een 
daar- mee samenhangende 
gevoeligheid voor vreemde 
voorwerpen, noch bij patiënten die 
een instabiele mentale 
of neurologische aandoening hebben, 
die niet therapietrouw zijn, of die niet 
bereid of in staat zijn om de postope- 
ratieve zorginstructies op te volgen. 
Patiënten die roken, moeten worden 
gewaarschuwd dat roken het risico op 
problemen met de mini-implantaten 

 

PRESENTATIE VAN DE IMPLAN- 
TATEN 
Steriele Infinitas-implantaten worden 
geleverd in een blisterfolie in een 
plastic omhulsel. De verpakking 
moet vlak voor het inbrengen worden 
ver- wijderd. De niet-steriele mini-
implan- taten en andere onderdelen 
worden niet-steriel geleverd en 
moeten voor gebruik worden 

 

MATERIAALINFORMATIE: 
Het mini-implantaatsysteem 
bestaat uit verschillende bij elkaar 
passende onderdelen om het 
implantaat in te brengen. Infinitas- 
implantaten zijn gemaakt van een 
Grade 5-titaniumlegering (volgens 
ASTM F67, ASTM F136/ISO 5832- 
2).Dit materiaal is biocompatibel, 
corrosiebestendig en niet-toxisch in 
het biologische milieu. Het 
veroorzaakt ook verwaarloosbare 
artefacten bij röntgenstralen, CT en 

 

WAARSCHUWINGEN EN 
VOORZORGSMAATREGELEN 
• Niet gebruiken als de 
steriele verpakking 
beschadigd is. 
• Gebruik de steriele Infinitas-
mini- implantaten niet opnieuw na 
de vervaldatum. 
• Verwerk steriele implantaten niet 
opnieuw. 
• Infinitas-mini-implantaten mogen 
slechts een keer worden gebruikt. 
• Terugplaatsing van een Infinitas- 

    

NDICATIES 
Het Infinitas-mini-implantaat wordt 
gebruikt voor botverankering op 
vrijwel elke maxillaire / mandibulaire 
interproximale plaats en in het harde 
gehemelte. Het is ontworpen om 
met een zo eenvoudig mogelijke 
klinische techniek een betrouwbare 
botverankering te verzekeren en 
kan worden gebruikt voor diverse 
verankeringstoepassingen. 
De Infinitas-instrumenten zijn 
ontworpen voor gebruik met het 
Infinitas-mini-implantaat en de 
IMT-schroef. De hulpmiddelen 
zijn bestemd voor de volgende 
toepassingen: Het Infinitas-mini- 
implantatensysteem is bedoeld voor 
gebruik in de gezondheidszorg, door 
zorgprofessionals die vertrouwd zijn 
en ervaring hebben met de gebruikte 
hulpmiddelen en heelkundige 
technieken. 

LOKALE CONTRA-INDICATIES 
Het Infinitas-mini-implantaat mag niet 
worden gebruikt als de patiënt aan 
een actieve plaatselijke infectie of 
osteomyelitis lijdt, een onvoldoende 
botkwaliteit of -kwantiteit heeft, 
een beperkte bloedtoevoer of een 
voorgeschiedenis van radiotherapie 
van de kaken heeft, met een actieve 
parodontale aandoening kampt, of een 
onbevredigende mondhygiëne heeft. 

Ernstige incidenten die door het 
hulpmiddel worden veroorzaakt, 
moeten onmiddellijk worden gemeld 
aan DB Orthodontics en de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waarin de 
gebruiker en/of patiënt woonachtig is. 

INBRENGING VAN DE 
IMPLANTATEN 
De plaats waar en de hoeken 
waaronder elk mini-implantaat wordt 
geplaatst, bepalen de positie van 
de kop (voor 
bevestigingsdoeleinden), maar 
moeten vooral zo worden gepland 
dat nabijheid van de wortels wordt 
vermeden en dat de hoeveelheid 
bot rond het lichaam zo groot 
mogelijk is. Het implantaat met 
korte hals kan manueel worden 
ingebracht met de standaard 

    

MOGELIJKE NADELIGE 
SYSTEE- MEFFECTEN 
In veel gevallen zijn de bijwerkingen 
eerder klinisch van aard dan 
implan- taatgerelateerd. 
• Losraken van een implantaat als 
gevolg van een onveilige inbrenging of 
ongunstige belasting. 
• Metaalgevoeligheid of 
allergische reactie. 

• Ruimtesluiting bij malocclusies 
van klasse I, II, III 
• Terugtrekken van voorste tanden 
• Distalisatie en rechtop zetten van kiezen 
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de schroevendraaier in een handstuk 
met contra-hoek. Wij bevelen aan om 
implantaten met lange hals met behulp 
van het mini-inzetstuk te plaatsen. 
De standaard schroevendraaier 
(DB10-0021) wordt altijd gebruikt 
voor buccale inbrengingen. De 
arts heeft meer controle over de 
krachtuitoefening en zal minder 
snel te veel aanhaalkoppel creëren 
(beperk het koppel tot 20 Ncm). Het 
inzetstuk van de 
minischroevendraaier (DB10-0026) 
voor het handstuk voor 
snelheidsreductie wordt aanbevolen 
rond het gehemeltebeen in palatale 
gebieden en in de posterieure 
alveolus. De principes, die voor beide 

     

Wanneer een snelheidsreducerend 
contrahoekhandstuk wordt gebruikt, 
moet men ervoor zorgen dat het 
toerental niet hoger is dan 100 t/ 
min, om microscopische botnecrose 
te vermijden. Het Infinitas-mini- 
implantaat moet zo worden ingebracht 
dat het bovenste deel van het 
lichaam stevig in de corticale plaat 
grijpt, terwijl de hals lichtjes op 
het slijmvlies drukt, zodat de kop 
volledig toegankelijk blijft (maar niet 
opvalt). Als de primaire stabiliteit 
niet bevredigend is, moet het mini- 
implantaat worden verwijderd en moet 
het inbrengproces op een andere 
plaats worden herhaald. Ook kan het 
nuttig zijn een röntgenfoto te maken 
om de positie van het mini-implantaat 
ten opzichte van de aangrenzende 
structuren te controleren – vooral als 
de patiënt ongemak ervaart en/of de 
aangrenzende tanden gevoelig zijn 
voor percussie – en het implantaat zo 
nodig te herpositioneren. 

EXPLANTATIE INFINITAS-MINI- 
IMPLANTAAT NA BEHANDELING 
OF INDIEN LOS 

Het Infinitas mini-implantaat wordt 
over het algemeen verwijderd 
zodra de noodzaak voor 
verankeringsversterking voorbij is, 
hoewel het in sommige gevallen 
wenselijk kan zijn om het mini- 
implantaat gedurende verscheidene 
maanden te laten zitten als 
voorzorgsmaatregel voor het geval 
verdere verankering vereist is. Door 
het gepolijste oppervlak van het 
Infinitas-mini-implantaat treedt er 
geen osseo-integratie op en laat het 
zich eenvoudig verwijderen met een 
schroevendraaier, meestal zonder dat 
plaatselijke verdoving nodig is. 

i) Zet de schroevendraaier met lichte 
druk en zonder de schroefdraden van 
het mini-implantaat rechtstreeks aan 
te raken, stevig vast op de kop van het 
mini-implantaat. 

Deze verwijdering wordt uitgevoerd 
door de schroevendraaier volledig 
op de kop van het mini-implantaat te 
plaatsen en in tegenwijzer te 
draaien. Druk de schroevendraaier 
gedurende het hele 
verwijderingsproces licht op het mini-
implantaat. De verwijdering van het 
mini-implantaat gaat gepaard met 
minimale pijn en pijnstillers zijn niet 
aangewezen. Er is geen speciale 
nabehandeling nodig (bv. hechten) 
en zowel de weke delen als het bot 
genezen probleemloos (de eerste 
al binnen enkele dagen). Bij een 
loszittend implantaat is het verlies 
van stabiliteit van het mini-implantaat 
zelfbeperkend, aangezien het 
probleem wordt opgelost door het 

     

ii) De tip van het mini-implantaat 
wordt in de gewenste positie en 
3D-oriëntatie op het slijmvlies of het 
blootliggende corticale oppervlak 
geplaatst. Indien een stent wordt 
gebruikt, zal deze positie-informatie 
worden bepaald door het vastklikken 
van de schroevendraaier in de 
geleidingscilinder. Er moet stevige 
druk worden gebruikt om door te 
dringen in de corticale plaat, maar 
zodra de weerstand afneemt, moet 
het mini-implantaat hoofdzakelijk 
roterend worden ingebracht. 

Inbrenging en breukmoment. Gemeten 
volgens ISO 19023: 2018. 

HET INFINITAS-MINI-IMPLANTAAT 
BELASTEN 
Infinitas-mini-implantaten kunnen 
onmiddellijk na het inbrengen worden 
belast. De uitgeoefende kracht moet 
loodrecht op de lange as van het 
mini-implantaat staan. Er hoeft niet te 
worden gewacht op de genezing van 
de weke delen of de botten, hoewel 
lichte belasting (bv. 50 g) gedurende 
de eerste 6 weken is aan te bevelen. 
Verschillende soorten hulpstukken 
(bv. voorgevormde spiraalveren uit 
nikkeltitanium en elastomeerkettingen) 
kunnen in de uitwendige en/of 
inwendige ondersnijdingen worden 
geplaatst. Deze kunnen constante 
krachten tot 200 g uitoefenen. De 
interne ondersnijding is ook geschikt 
voor standaard boogdraden tot maat 
0,021 x 0,025, en deze kunnen 
worden vastgezet met een stalen 
ligatuur of hechtingscomposiet (op 
de kop). 

iii) Naarmate het mini-implantaat 
geleidelijk wordt opgeschoven, zal 
het door de arts gevoelde koppel 
waarschijnlijk toenemen, vooral 
in de onderkaak. In dergelijke 
omstandigheden moet het mini- 
implantaat 1 tot 2 slagen in 
tegenwijzerzin worden losgedraaid 
alvorens het verder in te brengen zoals 
normaal. Deze maatregel kan zo vaak 
als nodig worden herhaald. Overmatige 
weerstand kan resulteren in een 
implantaatfractuur of microscopische 
botschade (secundair falen). 

Het Infinitas-mini-implantaat wordt 
langzaam afgeplat door het handvat 
van de schroevendraaier met de 
vingers in tegenwijzerzin te draaien 
en met stevige druk op de basis 
van het handvat te plaatsen. Het is 
van essentieel belang dat de pols 
gestabiliseerd is en dat de rotaties 
uitsluitend met de vingers worden 
uitgevoerd. 

Lees de 
Instructies 
vóór gebruik. 
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