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• Necroza osoasă, osteoporoza, 
revascularizarea inhibată, resorbția 
osoasă și calitatea/cantitatea slabă a 
osului pot cauza pierderea prematură 
a unui implant. 
• Leziuni neurovasculare cauzate 
de traumatism chirurgical. 
• Infecție precoce sau tardivă, atât 
în profunzime cât și/sau de 

 

• Intruziunea dinților anteriori sau 
posteriori (cazuri de ocluzie deschisă 
anterioară) 
• Expansiune maxilară rapidă cu anco- 
rare osoasă 
• Tracțiune intermaxilară (și fixare în 
timpul operației chirurgicale 
ortognatice) 
• Ancorare asimetrică pentru 
corectarea devierilor mari ale liniei 

      

DESCRIERE 
Mini-implant Infinitas 
(REF DB10-0001 - DB10-0016) 
Pentru obținerea ancorării temporare 
în timpul tratamentului ortodontic 
cu ajutorul ancorării intraosoase a 
mini-implantului. Capul mini-
implantu- lui poate fi utilizat cu diferite 
aparate ortodontice, în funcție de 
fiecare indicație, pentru a obține sau 
a sprijini deplasarea necesară a 

 
PREZENTAREA IMPLANTULUI 
Implanturile Infinitas sterile sunt 
livrate împachetate într-un ambalaj 
blister în înveliș de plastic. 
Ambalajul trebuie scos doar înainte 
de inserție. Mini-implanturile 
nesterile și alte componente sunt 
livrate nesterile și trebuie sterilizate 

   

CONTRAINDICAȚII GENERALE 
Mini-implantul Infinitas nu poate fi utili- 
zat dacă pacientul are un istoric recent 
de imunodeficiență, terapie sistemică 
cu steroizi, probleme cu coagularea 
sângelui, boală osoasă metabolică, 
tratament cu bisfosfonați, ciroză hepa- 
tică sau orice altă boală sistemică 
acu- tă. Mini-implantul Infinitas nu 
trebuie utilizat dacă pacientul are 
alergie la ti- tan sau sensibilitate 
similară la corpuri străine sau dacă 
pacientul este instabil mintal sau are 
afecțiuni neurologice, nu este 
compliant și nu dorește sau nu poate 
urma instrucțiunile de îngrijire 
postoperatorie. Pacienții care fumează 
tutun trebuie atenționați că acesta 
este asociat cu o creștere a riscului de 

   

INFORMAȚII PRIVIND MATERIA- 
LELE: 
Sistemul mini-implantului este format 
din diferite componente perfect 
adap- tate pentru introducerea 
implantului. Implanturile Infinitas 
sunt realizate din aliaj de titan gradul 
5 (cf. ASTM F67, ASTM F136/ISO 
5832-2). Acest 
material este biocompatibil, rezistent 
la coroziune și netoxic în mediul 
biologic; de asemenea, produce 
artefacte neglijabile în radiografie, 

   

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII 
• A nu se utiliza dacă ambalajul 
steril este deteriorat. 
• A nu se reutiliza mini-
implanturile sterile Infinitas după 
data expirării. 
• A nu se reprocesa 
implanturile sterile. 
• Mini-implanturile Infinitas sunt 
de unică folosință. 
• Nu e recomandă 

   
 

INDICAȚII 
Mini-implantul Infinitas se utilizează 
pentru a asigura ancorarea osoasă 
practic în orice poziție interproximală 
maxilară/mandibulară și pe palat. 
Acesta a fost conceput astfel încât 
să se poată obține o ancorare osoasă 
fiabilă folosind o tehnică clinică cât 
mai simplă posibil și poate fi folosit 
pentru mai multe aplicații de anco- 
rare. Instrumentarul Infinitas a fost 
conceput pentru utilizarea împreună 
cu mini-implantul Infinitas și șurubul 
IMT. Dispozitivele sunt destinate 
utilizări după cum urmează: Sistemul 
mini-implant Inifinitas este conceput 
pentru a fi utilizat într-un mediu me- 
dical, de către clinicieni cu calificarea 
adecvată, care sunt familiarizați și au 
experiență în lucrul cu dispozitivele 
și tehnicile chirurgicale utilizate. 

CONTRAINDICAȚII LOCALE 
Mini-implantul Infinitas nu trebuie 
utilizat dacă pacientul suferă de o 
infecție locală activă sau osteomielită, 
are o calitate sau o cantitate insufici- 
entă de os, are o irigare scăzută cu 
sânge sau un istoric de radioterapie 
la nivelul maxilarelor, suferă de boală 
parodontală activă sau are o igienă 
orală nesatisfăcătoare. 

Orice incident grav care a fost cauzat 
în legătură cu dispozitivul trebuie 
raportat imediat către DB Orthodon- 
tics și autorității competente a statului 
membru de reședință al utilizatorului 
și/sau pacientului. 

INSERAREA IMPLANTULUI 
Locul și unghiurile la care se 
introduce fiecare mini-implant 
determină poziția capului acestuia 
(în scopul fixării), dar este esențial 
să fie planificate astfel încât să se 
evite proximitatea rădăcinilor și să 
se maximizeze cantitatea de os din 
jurul corpului. Implantul cu gât scurt 
poate fi introdus manual folosind fie 
o șurubelniță standard, fie mecanic 
folosind șurubelnița mini-insert 
într-o piesă contraunghi. Recoman- 
dăm introducerea implanturilor cu gât 
lung folosind mini-insertul. 

POSIBILE REACȚII ADVERSE ALE 
SISTEMULUI 
În multe cazuri, rezultatele adverse 
pot fi de natură clinică și nu legate de 
implant. 
• Slăbirea implantului din cauza unei 
introduceri instabile sau a unei 
încăr- cări neadecvate. 
• Sensibilități la metale sau 
reacție alergică. 
• Îndoirea gravă și/sau fracturarea 
unui implant. 

• Închiderea spațiului în malocluzii din 
clasele I, II, III 
• Retracția dinților anteriori 
• Distalizarea și îndreptarea molarilor 
• Mezializarea molarilor 
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Șurubelnița standard (DB10-0021) se 
utilizează întotdeauna pentru inserțiile 
în cavitatea bucală. Clinicianul poate 
controla mai bine forța aplicată și este 
mai puțin probabil să dea naștere unui 
cuplu excesiv (limitați forța la 20 Ncm). 
Șurubelnița mini-insert (DB10-0026), 
utilizată în piesa de mână cu viteză re- 
dusă, se recomandă în zonele palatale 
și în alveola posterioară. Principiile, 
similare pentru ambele, sunt după cum 
urmează: 

fixeze bine în placa corticală, în timp 
ce gâtul trebuie să apese ușor mu- 
coasa, lăsând capul complet accesibil 
(dar fără să fie proeminent). În 
special, dacă stabilitatea primară nu 
este satisfăcătoare mini-implantul 
trebuie îndepărtat și procesul de 
introduce- 
re trebuie repetat într-un alt loc. De 
asemenea, poate fi util să efectuați 
o radiografie pentru a verifica poziția 
mini-implantului în raport cu structurile 
alăturate, în special dacă pacien- 
tul simte un disconfort și/sau dinții 
adiacenți sunt sensibili la lovire și dacă 

   

Datorită suprafeței lucioase a mini-im- 
plantului Infinitas, osteointegrarea nu 
se produce și acesta se îndepărtează 
prin simpla cuplare a șurubelniței, de 
obicei fără a fi necesară anestezia 
locală. 

Această îndepărtare se realizează 
prin cuplarea completă a șurubelniței 
pe capul mini-implantului și rotirea ei 
în sens invers acelor de ceasornic, 
asigurându-se că șurubelnița 
rămâne ușor apăsată pe mini-implant 
pe par- cursul întregului proces de 
îndepărta- re. Îndepărtarea mini-
implantului este asociată cu o durere 
minimă și nu se 
recomandă utilizarea analgezicelor. Nu 
se indică niciun tratament special după 
îndepărtare, de exemplu suturare, și 
atât țesutul moale, cât și osul se vinde- 
că fără evenimente (osul în decurs 
de câteva zile). În cazul unui implant 
slăbit, pierderea stabilității mini-im- 
plantului este autolimitantă întrucât 
problema se rezolvă prin îndepărtarea 

  

i) Aplicând o ușoară presiune și fără 
să atingeți direct filetul mini-implan- 
tului, fixați bine șurubelnița în capul 
mini-implantului. Introducere și cuplu de rupere. Măsu- 

rată conform ISO 19023: 2018. 

ii) Vârful mini-implantului se pune pe 
mucoasă sau în suprafața corticală 
expusă în poziția dorită și în orientare 
3D. Dacă se utilizează un stent, atunci 
această informație privind poziția va fi 
determinată de cuplarea șurubelniței 
în cilindrul de ghidare. Se utilizează 
o apăsare fermă pentru a penetra 
placa corticală, dar odată ce 
rezistența scade mini-implantul trebuie 
introdus în principal cu mijloace 

 

ÎNCĂRCAREA MINI-IMPLANTURILOR 
INFINITAS 
Mini-implanturile Infinitas pot fi încăr- 
cate imediat după introducere. Forța 
aplicată trebuie să fie perpendiculară 
pe axa lungă a mini-implantului. Nu 
este nevoie să se aștepte vindecarea 
țesutului moale sau a osului, cu toate 
că se recomandă o încărcare ușoară, 
de exemplu 50 g, în primele 6 săptă- 
mâni. Diferite tipuri de atașamente, de 
exemplu arcuri elicoidale din nichel 
titan preformate și ligaturi elastome- 
rice, pot fi puse în zonele retentive 
externe și/sau interne. Acestea pot 
aplica forțe continue de până la 200 g. 
Zona retentivă internă se poate adapta 
și la arcuri standard cu dimensiuni de 
până la 0,021 x 0,025, iar acestea pot 
fi fixate fie cu o ligatură de oțel, fie cu 
bonding (pe cap). 

Mini-implantul Infinitas este explantat 
ușor prin rotirea mânerului șurubelniței 
în sens invers acelor de ceasornic, 
cu degetele, și aplicând o presiune 
fermă pe suprafața de sprijin la baza 
mânerului. Este esențial ca încheietura 
persoanei să fie rămână fixă și ca rota- 
țiile să se realizeze doar prin mișcarea 
degetelor. 

iii) Pe măsură ce mini-implantul 
avansează treptat, cuplul resimțit de 
clinician va începe cel mai probabil 
să crească, în special în mandibulă. 
În acest caz, mini-implantul trebuie 
deșurubat 1 până la 2 ture în sens 
invers acelor de ceasornic înainte de 
a fi introdus mai departe în mod 
normal. Această măsură poate fi 
repetată oricât de des este necesar. 
Rezistența excesivă poate avea ca 
rezultat fie ruperea implantului, fie 
leziuni micro- scopice ale osului (eșec 

 

EXPLANTAREA MINI-IMPLANTULUI 
INFINITAS DUPĂ TRATAMENT 
SAU DACĂ ESTE SLĂBIT 
În general, mini-implantul Infinitas se 
îndepărtează odată ce nevoia de întă- 
rire a ancorării este încheiată, cu toate 
că în unele cazuri poate fi oportună 
lăsarea mini-implantului neîncărcat în 
poziție timp de câteva luni, ca măsură 
de precauție, în cazul în care este 
necesară ancorarea suplimentară. 

Când se utilizează reducerea vitezei 
piesei contraunghi, trebuie manifestată 
prudență să nu se depășească 100 
RPM, pentru a evita necroza osoasă 
microscopică. Mini-implantul Infinitas 
trebuie introdus astfel încât secțiunea 
superioară a corpului acestuia să se 
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