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• Luukuolio, osteoporoosi, estynyt 
suonittuminen, luun liukeneminen 
ja huono luun laatu tai määrä voivat 
aiheuttaa implantin ennenaikaisen 
menetyksen. 
• Kirurgisesta traumasta 
johtuva neurovaskulaarinen 
vaurio. 
• Aikainen tai myöhäinen 

    
 

suoristaminen 
• Poskihampaiden eteenpäin vetäminen 
• Etu- tai takahampaiden intruusio 
(anteriorinen avopurenta) 
• Luuankkuroitu nopea 
leukaluun laajennus 
• Leukaluidenvälinen traktio (ja 
kiinnitys ortognaattisen kirurgian 
aikana) 
• Epäsymmetrinen ankkurointi suuria 
keskiviivan ja purennan tasaisuuden 

  

KUVAUS 
Infinitas-pienoisimplantti 
(Viite DB10-0001–DB10-0016) 
Tilapäisen ankkuroinnin saavuttami- 
seksi oikomishoidon aikana pienoi- 
simplantin luunsisäisen ankkuroinnin 
avulla. Pienoisimplantin kantaa 
voidaan käyttää erilaisten oikomis- 
kojeiden kanssa kunkin käyttöaiheen 
mukaisesti, jotta tarvittava hampaan 
liike saavutetaan tai sitä tuetaan. IMPLANTIN ESITYS 

Steriilit Infinitas-implantit toimitetaan 
muovikotelossa kuplafolioon 
käärittyinä. Pakkaus tulee poistaa 
juuri ennen asentamista. Epästeriilit 
pienoisimplantit ja muut komponentit 
toimitetaan epästeriileinä, ja ne on 
steriloitava ennen käyttöä. 

YLEISET VASTA-AIHEET 
Infinitas-pienoisimplanttia ei saa 
käyttää, jos potilaalla on äskettäin 
ollut immuunivajetta, systeemistä 
steroidihoitoa, veren 
hyytymisongelmia, metabolista 
luusairautta, bisfosfonaatti- hoitoa, 
maksakirroosia tai jotain muuta 
akuuttia systeemistä sairautta. Infini- 
tas-pienoisimplanttia ei saa käyttää, 
jos potilaalla on titaaniallergia tai 
vastaava yliherkkyys vierasesineille tai 
jos poti- laalla on epävakaita mieli- tai 
hermosai- raustiloja, hän ei ole 
hoitomyöntyvä ja on haluton tai 
kykenemätön noudatta- maan 
postoperatiivisia hoito-ohjeita. 
Tupakoivia potilaita pitää varoittaa, 

    
 

MATERIAALITIEDOT: 
Pienoisimplanttijärjestelmä 
koostuu erilaisista vastaavista 
komponenteista, joilla implantti 
asennetaan. Infinitas-implantit on 
valmistettu 5-laadun titaaniseoksesta 
(ASTM F67:n, ASTM F136/ 
ISO 5832-2:n mukaan). Tämä 
materiaali on bioyhteensopivaa, 
syöpymistä kestävää ja myrkytöntä 
biologisessa ympäristössä. Se 
aiheuttaa myös lähes olemattomia 
artefakteja röntgen-, TT- ja 
magneettikuvauksessa. 

VAROITUKSET JA VAROTOIMET 
• Ei saa käyttää, jos steriili pakkaus 
on vaurioitunut. 
• Steriilejä Infinitas-pienoisimplantteja 
ei saa käyttää niiden viimeisen 
käyttö- päivän jälkeen. 
• Steriilejä implantteja ei saa 
käsitellä uudelleen. 
• Infinitas-pienoisimplantit ovat 
kerta- käyttöisiä. 
• Infinitas-pienoisimplantin 
uudelleenasennus ei ole suositeltavaa. 

KÄYTTÖAIHEET 
Infinitas-pienoisimplanttia 
käytetään luuankkurointiin lähes 
missä tahansa ylä- tai alaleuan 
interproksimaalisessa kohdassa ja 
kitalaessa. Se on 
suunniteltu niin, että luotettava 
luuankkurointi saavutetaan 
mahdollisimman yksinkertaisella 
kliinisellä tekniikalla ja että 
sitä voidaan käyttää moniin 
ankkurointikohteisiin. Infinitas- 
välineistö on suunniteltu Infinitas- 
pienoisimplantin ja IMT-ruuvin kanssa 
käytettäväksi. Laitteet on tarkoitettu 
seuraavanlaiseen käyttöön: Infinitas- 
pienoisimplanttijärjestelmä on 
tarkoitettu asianmukaisesti 
koulutettujen kliinikkojen, jotka 
tuntevat ja joilla on kokemusta 
käytettävistä laitteista ja 
kirurgisista tekniikoista, käyttöön 
terveydenhuoltoympäristössä. 

PAIKALLISET VASTA-AIHEET 
Infinitas-pienoisimplanttia ei saa 
käyttää, jos potilas kärsii aktiivisesta 
paikallisinfektiosta tai osteomyeliitistä, 
hänen luustonsa määrä tai laatu 
on riittämätöntä, hänen leukojensa 
verenkierto on rajoitettua tai ne 
ovat saaneet sädehoitoa, hänellä 
on aktiivinen periodontaalinen 
sairaus tai hänen suuhygieniansa on 
epätyydyttävää. 

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat 
tapaturmat on ilmoitettava 
välittömästi DB Orthodonticsille ja 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jossa käyttäjä tai 
potilas sijaitsevat. 

IMPLANTIN ASENNUS 
Kunkin pienoisimplantin 
asennuspaikka ja -kulma määräävät 
sen kannan asennon (kiinnitystä 
varten), mutta on ratkaisevaa 
suunnitella asennus niin, että 
lähellä ei ole juuria ja implantin 
ympärillä on mahdollisimman 
paljon luuta. Lyhytkaulainen 
implantti voidaan asentaa joko 
manuaalisesti vakioruuviavaimella 
tai mekaanisesti vastakulmaiseen 
käsiosaan asennetulla 
ruuviavaimen pienoissisäkkeellä. 
Suosittelemme, että pitkäkaulaiset 
implantit sijoitetaan 

  

MAHDOLLISET JÄRJESTELMÄN 
HAITTAVAIKUTUKSET 
Monissa tapauksissa haittavaikutukset 
voivat johtua toimenpiteestä eivätkä 
implantista. 
• Epävarmasta asennuksesta tai 
epäsuosiollisesta kuormituksesta 
johtuva implantin löystyminen. 
• Metalliyliherkkyydet tai allergiarektiot. 
• Implantin vaikea taipuma 
tai murtuma. 

• Luokan I, II, III purentavirheiden 
välin sulkeminen 
• Etuhampaiden takaisinvetäminen 
• Poskihampaiden loitontaminen ja 
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Suuasennuksiin käytetään aina vakio- 
ruuviavainta (DB10-0021). Kliinikko 
pystyy paremmin hallitsemaan voimaa, 
eikä aiheuta niin todennäköisesti liikaa 
vääntöä (voiman raja on 20 Ncm). 
Kitalakeen ja takahammaskuoppiin 
suositellaan nopeutta alentavassa 
käsiosassa käytettävää ruuviavai- 
men pienoissisäkettä (DB10-0026). 
Molempia koskevat periaatteet ovat 
seuraavanlaiset: 

ehkä myös ottaa röntgenkuva, jotta 
voidaan tarkistaa pienoisimplantin ja 
viereisten rakenteiden suhteellinen 
asento, etenkin jos potilas tuntee 
epämukavuutta tai viereiset hampaat 
aristavat naputeltaessa, ja siirtää 
implantti tarvittaessa. 

pienoisimplanttia vasten koko 
irrotusprosessin ajan. Pienoisimplantin 
irrotukseen liittyvä kipu on 
vähäistä, eivätkä särkylääkkeet ole 
käyttöaiheisia. Irrotuksen jälkeinen 
hoito, esim. ommel, ei ole 
käyttöaiheista, ja sekä pehmytkudos 
että luu paranevat normaalisti 
(edellinen muutamassa päivässä). 
Implantin löystymisen ilmetessä on 
pienoisimplantin vakauden menetys 
itsestään rajoittavaa, koska ongelma 
ratkeaa löysän implantin irrotuksella. 

Asennus- ja murtumismomentti. Mitattu 
ISO 19023: 2018:n mukaan. 

INFINITAS-PIENOISIMPLANTIN 
KUORMITUS 
Infinitas-pienoisimplantteja voidaan 
kuormittaa heti asennuksen jälkeen. 
Voiman tulee vaikuttaa kohtisuoraan 
pienoisimplantin pitkään akseliin. 
Pehmytkudoksen tai luun paranemista 
ei tarvitse odottaa, vaikka kevyt 
kuormitus, esim. 50 g, onkin 
suositeltavaa ensimmäisten 6 viikon 
aikana. Erilaisia kiinnikkeitä, esim. 
esimuovattuja nikkelititaanijousia ja 
elastomeeriketjuja, voidaan sijoittaa 
ulkoisiin tai sisäisiin loviin. Nämä voivat 
saada aikaan jopa 200 g:n jatkuvan 
voiman. Sisäiseen loveen mahtuu 
myös enintään 0,021 x 0,025 kokoinen 
kaarilanka, ja nämä voidaan kiinnittää 
joko terässiteellä tai liimakomposiitilla 
(kantaan). 

i) Paina kevyesti ja lukitse pienoi- 
simplantin kierteisiin koskematta 
ruuviavain pitävästi pienoisimplantin 
kantaan. 

Infinitas-pienoisimplantti poistetaan 
hitaasti kääntämällä ruuviavaimen 
kahvaa vastapäivään sormilla ja 
painamalla kahvan tyveä lujaa. On 
olennaista, että ranne pysyy vakaana 
ja kääntyminen saadaan aikaan 
pelkillä sormiliikkeillä. 

ii) Pienoisimplantin kärki laitetaan 
haluttuun limakalvon tai paljaan 
kuoriluun kohtaan ja 3D-asentoon. 
Jos käytetään stenttiä, tämä asento 
määräytyy ruuviavaimen ohjainholkkiin 
kytkemisen perusteella. Luukalvon läpi 
tunkeudutaan painamalla lujaa, mutta 
kun vastus vähenee, pienoisimplanttia 
pitää alkaa kiertää paikalleen. 

iii) Pienoisimplantin vähitellen 
edetessä alkaa kliinikon 
tuntema vääntömomentti 
todennäköisesti kasvaa, 
etenkin 
alaleukaan asennettaessa. Silloin 
pienoisimplanttia pitää ruuvata 
auki 1 tai 2 kierrosta 
vastapäivään, ennen kuin se 
viedään normaalia 
syvemmälle. Tämä toimenpide voidaan 
toistaa niin usein kuin tarpeen. Liika 
vastus voi aiheuttaa joko implantin 

   
   

INFINITAS-PIENOISIMPLANTIN 
POISTO HOIDON JÄLKEEN TAI 
IMPLANTIN LÖYSTYTTYÄ 

Infinitas-pienoisimplantti poistetaan 
yleensä sitten, kun ankkurointitarve 
poistuu, vaikka joissakin tapauksissa 
se kannattaa jättää muutamaksi 
kuukaudeksi sen varalta, että tarvitaan 
lisäankkurointia. Koska Infinitas- 
pienoisimplantin pinta on kiillotettu, 
osseointegraatiota ei tapahdu ja 
implantti poistetaan yksinkertaisesti 
ruuviavaimella tavallisesti 
paikallispuudutusta tarvitsematta. 

Kun käytetään nopeutta alentavaa 
vastakulmaista käsiosaa, pitää 
varoa ylittämästä 100 r/min 
kierroslukua, jotta vältetään 
mikroskooppinen luukuolio.Infinitas-
pienoisimplantti pitää asentaa niin, 
että sen rungon 
yläosa kytkeytyy lujasti luukalvoon, kun 
taas kaula painuu lievästi limakalvoon 
jättäen kannan esille (muttei koholle). 
Jos ensisijainen vakaus todetaan 
epätyydyttäväksi, pienoisimplantti 
on irrotettava ja asennusprosessi 

    

Tämä irrotus suoritetaan kytkemällä 
ruuviavain kunnolla pienoisimplantin 
kantaan ja kääntämällä sitä 
vastapäivään varmistaen, että 
ruuviavainta painetaan kevyesti 

Lääkintälaite Viimeinen 
käyttöpäivä 

Gammasäteilyllä 
steriloitu 

Tutustu 
käyttöohjeisiin. 

Vain 
kertakäyttöön 

Erä- 
numero 

EI SAA KÄYTTÄÄ, 
JOS PAKKAUS ON 
VAURIOITUNUT 
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