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ICX керівництво з протезування 3.0

Імплантат преміум класу за чесну ціну
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ICX керівництво з протезування 3.0 
Зміст

4/5Сервіс
I. Формування відбитку

Iа) ICX-premium ® 3,75;  4,1; 4,8; 

ICX-plus 3,45 мм
6

Закритий високоточний відбиток 7

Відкритий високоточний відбиток 10

прямий високоточний відбиток 12

Ib) ICX-mini 2,9 Р 14

Прямий високоточний відбиток 14

Протезування /для зубного техніка 
з використанням:
ICX-premium® 3,7· 4,1 · 4,8 
ICX-plus 3,45 
ICX-mini 2,9 

II. 17-25Протезування окремого зуба

   а.  прикручені/умовно знімні протези

   а.  цементовані/незнімні протези

III. 26-32Багатокомпонентні мости

а.  прикручені/умовно знімні протези

а.  цементовані/незнімні протези

IV. 34-37Телескопічні коронки

а.універсальні абатменти ICX

б. золоті і пластикові абатменти ICX

с. ICX-CSD/CSM абатменти для приклеювання

38-40

a. пряме виготовлення балкових систем

б. пасивне виготовлення балкових систем

Р . виготовлення балкових систем на ICX-multі  (детальна інформація приведена в 
керівництві до ICX- multi)

VI. 41-45

41

42

ICX-mini

Монолітні абатменти ICX-mini

Т-ессо

Dalbo®-Plus 44-48

V.  Балочні системи
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   Сервіс
  Символи та умовні позначення:

Номер серії

Номер товару (для замовлення)

Стерилізовано гамма випромінюманням

Використати до вказаної дати

Тільки для одноразового використання

Будь-ласка, уважно прочитайте інструкцію

Продукти templant® марковані знаком СE і відповідають потребам директиви по 
виробам медичного призначення ЕС 93/42

Кольорове маркування свердл та імплантатів ICX

БІЛИЙ = ø 2,9 мм

ЖОВТИЙ = ø 3,45 мм

ЧЕРВОНИЙ = ø 3,75 мм

ЗЕЛЕНИЙ = ø 4,1 мм

СИНІЙ = ø 4,8 мм
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Замовлення, гарантія, сервіс

Замовлення приймаються з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 17.00

medentis medical замінює всі ICX імплантати, невірно розпаковані, з 
недостатньою первинною стабільністтю, такі, що впали під час операції, чи не 
зрослися з кісткою, без пояснень, без бюрократичних процедур і безкоштовно 
новими імплантатами за вашим вибором

medentis medical дає десятирічну гарантію остеоінтеграції

medentis medical дає гарантію можливості придбання будь-
якого різновиду протезування впродовж 20 років
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I.Відбиток 
Огляд

Зняття відбитку з:

ICX-premium® 3,75; 4,1; 4,8 

 ICX-plus 3,45 

ICX-mini 2,9 мм

Детальний опис:

Закритого високоточного відбитку Сторінка 7

Відкритого високоточного відбитку Сторінка 10

Прямого високоточного відбитку Сторінка 12
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I. Зняття закритого високоточного відбитку ICX-
premium®    

Система імплантування ICX-premium дозволяє просто і точно виконати 
закритий відбиток  

При виготовленні закритого високоточного відбитку з імплантатами діаметром 3,75мм, 4,1мм 4,8мм і 
ICX-plus  діаметром 3,75мм використовуйте однакові трансфери (С-005-0200002)

Важливо:
Не рекомендуеться застосовувати альгінати та подібні їм м'які відбиткові 
матеріали!

В склад титанового закритого трансфера ICX входять наступні елементи

1. Трансфер  вручну кріпиться до імплантату на рівні імплантатної тарілки
з допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (C-0115-100025). Зверніть увагу на те, 
що внутрішній шестигранник повинен точно входити у внутрішній шестигранник

2. Потім зафіксуйте формовочний ковпачок на трансфер, далі за допомогою
 стандартної або індивідуальної ложки знімайте відбиток

Використовуйте твердий і міцний відбитковий матеріал на основі поліефірів і 
силіконів

1. Формовочний ковпачок

2. З'єднувальний гвинт

3. трансфер

С-005-0200002
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Iа.  Зняття закритого високоточного відбитку  
ICX-premium®

3. Після затверіння можна видалити формовочну ложку. Ковпачок
лишається закріпленим в формовочному матеріалі.

4. Потім відкрутіть трансфер за допомогою шестигранного
ключа ICX SW 1,4 (C-0115-100025). Витягніть трансфер, маркуйте його і 
відішліть до зуботехнічної лабораторії

Увага! Важливе зауваження:
 Завжди маркуйте трансфер при знятті закритого відбитку. 
Зубний технік має вставити трансфер в те саме місце, де вони 
були при знятті відбитку. Для маркування використовуйте 
водостійкий маркер/олівець.
 В цьому вам можуть допомогти пластмассові трубки, що входять в 
комплект поставки. Маркуйте їх,як показано зліва.
 Обов'язково проінформуйте зубного техніка у випадку зняття 
відбитку з імплантату ICX-plus, а не зі стандартного імпланту 

5. Зуботехнічна лабораторія
Прикрутіть трансфери до аналогів імплантату ICX (С-006-0100001 або 
С-006-0100002 для ICX-plus) комплектними з'єднувальними гвинтами. Потім 
вставте трансфер у відбиток.
Точна підгонка ковпачків забезпечує однозначне і єдино можливе положення. 
Виготовте модель із надтвердого гіпсу, у відповідності з рекомендаціями 
виробника даного гіпсу

Порада:
Для виготовлення стандартної моделі ми рекомендуємо підготувати маску для ясен з відповідного 
матеріалу

Відбиткові ковпачки ICX  (C-005-040002) є розхідним матеріалом одноразового використання. 
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ICX-premium®

У вас є питання?
Отримуйте додаткову інформацію: 

Тел: +38 044 221 08 99  
www.medentis.com.ua

 email: info@medentis.com.ua
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Iа. Зняття відкритого високоточного відбитку 
ICX-premium®

Імплантаційна система ICX-premium дозволяє просто і точно  
виконати відкритий високоточний відбиток

При виготовленні відкритого високоточного відбитку з імплантатами діаметром 3,75мм, 4,1мм, 4,8мм і 
ICX-plus 3,45 мм використовуються однакові трансфери (С-005-0200002)

В склад титанового відкритого трансферу ICX входять два наступні вироби:

Відкритий короткий трансфер, довжина 4мм Відкритий довгий трансфер, довжина 11мм

1. Трансфер вручну кріпиться до імплантату на рівні імплантатної тарілки з
допомогою з'єднувального гвинта. Зверніть увагу на те, що внутрішній шестигранник 
повинен точно входити у зовнішній шестигранник.

2. Відбиток виконується за допомогою індивідуальної ложки з отворами для з'єднувальних
гвинтів. Приміряйте попередньо виготовлену індивідуальну ложку в ротовій порожнині і 
впевніться в достатньому розмірі отворів в області з'єднувальних гвинтів. Матеріал, з 
котрого виготовлена ложка, не повинен контактувати зі з'єднувальними гвинтами

Використовуйте твердий і міцний відбитковий матеріал на основі поліефірів і силіконів

Важливо:
Не рекомендуєм застосовувати альгінати та подібні м'які формовочні 
матеріали!

1. З'єднувальний гвинт

2. трансфер

С-005-030001

2. трансфер

С-005-030002

1. З'єднувальний гвинт
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Iа. Зняття відкритого високоточного відбитку

ICX-premium®

3. Після затвердіння формовочного матеріалу ослабте з'єднувальні
 Гвинти за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 
(C-0115-100025)

4. Важливо:
Повністтю відкрутіть з'єднувальні гвинти. Потім обережно відділіть і 
зніміть індивідуальну ложку. Впевніться в надійній фіксації всіх 
формовочних елементів в формовочній массі в індивідуальній 
ложкці.

5. У випадку позитивного результату контролю відбитку передайте
індивідуальну ложку і з'єднувальні гвинти в зуботехнічну лабораторію

Увага! Важливе зауваження:
Обов'язково проінформуйте зубного техніка, у випадку зняття відбитку з імплантату ICX-plus, а 
не стандартного імплантату!

5. Зуботехнічна лабораторія
З'єднайте аналоги імплантів ICX (С-006-010001, або С-006-010002 для абатментів ICX-plus), з трансферами, 
зафіксованими в індивідуальних ложках комплектними гвинтами.

Порада:
Для виготовлення стандартної моделі ми рекомендуємо виготовити маску під ясна з відповідного матеріалу
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Iа. Зняття прямого високоточного відбитку 
ICX-premium®

Імплантаційна система ICX-premium дозволяє просто і точно виконати 
прямий високоточний вібиток

Замість установки трансфера, як це робиться при звичайній процедурі, відразу ж встановіть остаточний 
абатмент із титану або оксиду цирконію в ротовій порожнині. Ці абатменти доступні у різному виконанні з 
різною гінгівальною висотою і кутом нахилу в стандартній або естетичній (ICX-aesthetic) версії.

1. Після вибору необхідного імпланту закріпіть абатмент комплектним з'єднувальним гвинтом. Затягніть його  
   

 . 
за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) і динамометричного ключа ICX (960001) з 

моментом затяжки  30 Нсм

С-015-100025 С-960001

2. Потім можна індивідуалізувати абатменти - самостійно зменьшити межу препарування, прфіль підвищення і 
висоту. 

.

Увага! Важливе зауваження:
Після обробки ще раз перевірте кріплення і положення абатментів. Повторно затягніть з'єднувальні 
гвинти з моментом затяжки 30 Нсм за допомогою динамометричного ключа ICX.

3. Після обробки абатментів  і контролю положення змонтованих елементів закрийте
гвинтові канали. Використовуйте невелику кількість провазеліненої вати для 

заповнення головки гвинта.        
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Iа. Зняття прямого високоточного відбитку 
ICX-premium®

4. Іншу частину гвинтових каналів закрийте пластиком по Вашоми вибору

5. Після перевірки щільності посадки і закриття гвинтового каналу виготовляється відбиток, керуючись тими ж
правилами і тим же способом, що й для натуральних зубів

Використовуйте твердий і міцний відбитковий матеріал, для цього прекасно підходять матеріали на 
основі поліефірів та силіконів.

Важливо:
Не рекомендуєм застосовувати альгінати та подібні м'які формовочні матеріали!

6. Зуботехнічна лабораторія:
Зубний технік звичайним способом виготовляє еталонну модель з надтвердого гіпсу зі з'єднувальними 

відповідними елементами з гіпсу або пластику, відповідно з рекомендаціями виробника гіпсу.
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Iа. Зняття прямого високоточного відбитку -А-
ICX-mini®

Імплантаційна система ICX-mini дозволяє просто і точно виконати 
прямий високоточний відбиток

A: послідовність дій при використанні матриць ICX-T-Ecco (T-13825) та ICX-Dalbo®-Plus (див. сторінку 44)

B: послідовність дій при використанні монолітних абатментів ІCX-mini (C-026-010501)

А 1. Замість установки трансфера, як це робиться при звичайній процедурі, відразу ж встановіть в порожнині 
рота гвинти ICX-t-bona (С-026-010501) вибраної вами висоти (2 мм і/або 3мм) або лишіть на місці гвинт ICX-t-
bona висотою 1мм. Для установки використовуйте монтажний інструмент ICX-t-bona (С-015-100007) з 
динамометричним ключем ICX (С-960001) і відрегулюйте момент затяжки на рівні 25 Нсм.

№ С-015-100007 № Т-13825

А 2. Потім виготовте відбиток, керуючись тими ж правилами і тим же способом, що й для натуральних зубів

Використовуйте твердий і міцний формовочний матеріал, для цього прекасно підходять матеріали на 
основі поліефірів та силіконів.

Важливо:
Не рекомендуєм застосовувати альгінати та подібні м'які формовочні матеріали!

А 3. Перевірте відбиток і відішліть його в зуботехнічну лабораторію разом з комплектними аналогами 
моделей

А  4. Зуботехнічна лабораторія:
Зубний технік встановлює комплектний аналог моделі у відбиток і перевіряє точність посадки (підгонки). 

Потім звичайним способом виготовляє еталонну модель з надтвердого гіпсу у відповідності з рекомендаціями 
виробника гіпсу.



Тел: +38 044 221 08 99 www.medentis.com.ua email: info@medentis.com.ua 15

Ib. Зняття прямого високоточного відбитку -В- ICX-mini®

В 1. Замість установки трансфера, як це робиться при звичайній процедурі, відразу ж встановіть монолітний 
абатмент ICX-mini (С-026-010501) на імплантат ICX-mini в ротовій порожнині у відповідності з керівництвом 
по обробці (див.сторінку 41) .

С -026-010501

В 2. Потім виготовте відбиток, керуючись тими ж правилами і тим же способом, що й для натуральних 
зубів

Використовуйте твердий і міцний відбитковий матеріал, для цього прекасно підходять матеріали на основі 
поліефірів та силіконів.

Важливо:
Не рекомендуєм застосовувати альгінати та подібні м'які формовочні матеріали!

В3. Перевірте відбиток і відішліть його в зуботехнічну лабораторію.

В4. Зуботехнічна лабораторія:
Зубний технік звичайним способом виготовляє еталонну модель з надтвердого гіпсу зі з'єднувальними 

відповідними елементами з гіпсу і пластику, у відповідності з рекомендаціями виробника
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ICX-premium®
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Протезування / зуботехнічний етап
Огляд

Протезування / зуботехнічний етап:

З використанням:
ICX-premium® 3,75; 4,1; 4,8
ICX-plus 3,45 
ICX-mini 2,9 мм

II. 17-25Протезування окремого зуба

а.  прикручені/умовно знімні протези

а.  цементовані/незнімні протези

III. 26-32Багатокомпонентні мости

а.  прикручені/умовно знімні протези

а.  цементовані/незнімні протези

IV. 34-37Телескопичні коронки

а. Універсальні абатменти ICX

b. Золото пластикові абатменти ICX

с. ICX-CSD/CSM абатменти для приклеювання

V. Балочні системи 38-40

a. Пряме виготовлення балочних систем

b. Пасивне виготовлення балочних систем

с.Виготовлення балочних систем ICX-multi (детальна 
інформація переведена в керівництві ICX-multi)

VI. 41-45

41

42

ICX-mini

 монолітні абатменти ICX-mini 

Т-ессо

 Dalbo®-Plus 44-48
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

Після формовки і виготовлення моделі  лікар і технік можуть обрати один із декількох видів протезів:

а. прикручені / умовно знімні протези

а. цементовані / постійні протези

Перед початком  роботи рекомендується провести попередне планування. В ідеалі попередне планування і 
підготовка повинні бути виконані до початку імплантації, що дозволить оптимально провести протезування. 
На воскове моделювання (Wax-Up) для попередньго планування бажано зробити силіконовий шаблон. 
Силіконова форма поділяється по оклюзійній або різцевій поверхні. Використання половини силіконової 
форми при роботі з робочою моделлю дозволяє правильно оцінити просторові умови і обмеження в місці 
імплантації.

Вибір матеріалу та абатменту
Після консультації зі стоматологом зубний технік обирає абатмент, що ідеально підходить із наступних 

можливих варіантів: 

:
1. Тимчасові абатменти, наприклад для виготовлення
індивідуальних формувачів ясен

2. Титанові абатменти, як стандартний варіант

3. Естетичний абатмент ICX

4. Універсальний абатмент ICX

5. Керамічний абатмент, як стандартний варіант

6. Керамічний естетичний абатмент ICX

7. Абатменти із золота і пластику

8. ICX-CAD/CAM абатменти
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

Потім можна препарувати ICX-peek абатмент. Можна самостійно зменьшити межу препарування, профіль 
підвищення і висоту. Для цього використовуйте силіконовий шаблон, виготовленний в процесі воскового 
моделювання (Wax - Up).  Для закриття гвинтового каналу візьміть невелику кількість модельного воску. Потім 
виготовте тимчасовий протез звичайним способом. Обережно виплавіть віск з гвинтового каналу (за 
допомогою пари).

Після контролю відішліть тимчасовий протез до стоматолога. Стоматолог прикручує готову конструкцію за 
допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) і динамометричного ключа ICX  (С-960001) з 
моментом затяжки 15 Нсм. Перед закриттям тимчасового протезу в гвинтовий канал необхідно помістити 
трохи провазеліненої вати, щоб відкрутити тимчасовий протез у випадку необхідності.

Позначте висоту, розмір і положення щодо ясен абатмента ICX-peek, відкрутіть абатмент і встановіть його на 
аналог імпланту (С-006-010001 або при використанні імплантатів ICX-plus - С-006-01002) для подальшої 
точної індивідуальної обробки.

Можна самостійно зменшити межу препарування, профіль підвищення і висоту. Після завершення обробки   
змонтуйте абатмент в ротовій порожнині і затягніть за допомогою шестигранного 
ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) і динамометричного ключа ICX (960001) з 
моментом затяжки 15 Нсм. Для закриття гвинтового каналу помістіть в нього трохи провазеліненої вати. 
Для запобігання зхватування тимчасового пластикового елементу з ICX-peek абатментом нанесіть на абатмент 
трохи вазеліну. Потім звичайним способом, як для обробленного природного зуба, виготовляється тимчасовий 
протез.

1а. Абатменти для тимчасового протезування для умовно -
знімних / прикручених зубних протезів

Прикрутіть формувач ясен ICX з гінгівальною висотою 2 або 4 мм (від С-004-504720 
до С-004-514740) за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) 
до аналогу імпланту в еталонній моделі.
 Вручну затягніть з'єднувальний гвинт, що йде в комплекті.

від С -004-504720 
до С-004-514740

1b. Абатменти для тимчасового протезування у незнімних 
зубних протезів

Прикрутіть формувач ясен ICX з шестигранником з гінгівальною висотою 6 мм, 8 мм 
або 10 мм за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) на 
встановлений в порожнині рота імплантат. Вручну затягніть з'єднувальний гвинт, що 
йде в комплекті.

С-004-524706
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

Відзначте висоту, розмір і положення щодо ясна за допомогою силіконового шаблону, 
виготовленого в процесі воскового моделювання (Wax-Up). Для подальшої обробки прикрутіть абатмент ICX 
до підходящого окремого (незакріпленого) аналогу імпланту.

Межа препарування, профіль піднесення і висоту легко можна зменшити самостійно. Після завершення 
обробки знову зафіксуйте абатмент на еталонній моделі за допомогою лабораторного гвинта. 
Потім можна виготовити коронку звичайним способом з обраного вами матеріалу. Після контролю і 
очистки корисно виготовити для стоматолога індивідуальні допоміжні пристосування 
(Шаблони, направляючі) для прикручування, що полегшать його роботу.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії титановий абатмент з
допоміжними монтажними пристосуваннями, що йдуть до нього, в порожнині рота. новий
з'єднувальний гвинт (НЕ лабораторний гвинт) затягується з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним
ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтові канали. Використовуйте невелику
кількість провазеліненої вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу
закрийте полімерної масою за вашим вибором.

Після перевірки щільності затяжки гвинтів для кріплення, закриття гвинтових каналів і пимірки коронки можна 
розпочати цементування.

2b. Титанові абатменти для незнімних зубних протезів

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування окремих зубів завжди застосовуйте абатменти з шестигранником. 
Виміряйте на еталоній моделі висоту ясен (гінгівальну висоту), визначте форму і нахил 
абатментів. Для вибору доступні кілька різних форм і гінгівальних висот. Зверніть увагу 
на те, чи використовується стандартний імплантат.

Пркрутіть обраний Вами титановий абатмент до еталонної моделі лабораторним
гвинтом. Для цього використовуйте шестигранний ключ ICX SW 1,4 (С-0115-100025).

Наприклад
С-010-020025
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

3b. Керамічні абатменти для незнімних зубних протезів

ВАЖЛИВО!
Допускається застосування керамічних абатментів лише у фонтальній частині зубного ряду, і не 
допускається для протезування бокових зубів!

Зуботехнічна лабораторія:
Для протезування окремих зубів завжди застосовуйте абатменти з шестигранником. Виміряйте на 
еталонній моделі висоту ясен (гінгівальну висоту), визначте форму і нахил абатментів. для 
вибору доступні кілька різних форм і гінгівальних висот. Прикрутіть обраний Вами 
керамічний абатмент до еталонної моделі лабораторним гвинтом. Для цього використовуйте шестигранний 
ключ ICX SW 1,4 (С-0115-100025). Визначте висоту, розмір і положення відносно ясен за допомогою 
силіконового шаблону, виготовленого в процесі воскового моделювання (Wax-Up). Для наступної обробки 
прикрутіть абатмент  ICX до підходящого окремого (не закріпленого) аналогу ымпланту. Межу препарування, 
профіль підвищення і висоту можна зменшити самостійно.

ВАЖЛИВО!
Для обробки керамічних абатментів використовуйте виключно алмазні дрібнозернисті абразивні 
інструменти, призначені для роботи з керамікою.
Основні правила і рекомендації по роботі з керамічними абатментами:

Малий тиск прижиму при обробці
Керамічні абатменти повинні оброблятися виключно турбіною
Щоб запобігти можливому локальному прегріву, забезпечте достатнє охолодження водою
Товщина стінки абатменту після обробки повинна лишатисяне меньш 0,5 мм

Після завершення обробки знову зафіксуйте абатмент на еталонній моделі за допомогою лабораторного 
гвинта. Потім можна виготовити коронку звичайним способом з обраного вами матеріалу. Після контролю і 
очищення корисно буде виготовити для стоматолога індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, 
направляючі) для прикручування, що полегшують його роботу.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії 
керамічний абатмент з допоміжними монтажними пристосуваннями (що 
додаються) в порожнині рота.
Новий з'єднувальний гвинт (НЕ лабораторний гвинт) затягується з крутним 
моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або 
динамометричним ключем ICX ( С-960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте 
гвинтовий канал. Використовуйте невелику кількість провазеліненої 
вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу закрийте 
полімерною масою за вашим вибором.

Після перевірки щільності затяжки гвинтів для кріплення, закриття гвинтових каналів і пимірки коронки можна 
розпочати цементування.
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

Зменьшіть висоту абатменту у відповідності з силіконовим шаблоном. Змоделюйте необхідну форму 
з модельного воску або пластика. Слід виготовити трохи зменшену форму зуба. Забезпечте 
необхідну товщину стінки гвинтового каналу - 0,7 мм, в іншому випадку можливі ускладнення в 
процесі лиття і отримання бракованої відливки. Гвинтовий канал повинен залишатися відкритим.Не 
перемодельовуйте плече абатмента. Виготовте ливарну форму з урахуванням рекомендацій виробника 
формувальної маси і ливарної системи (печі). Після завершення процесу лиття обережно витягніть литий 
елемент з охолодженної форми.  

Важливо: Не піддавайте конічну сполучну частину абатмента піскоструменевій 
обробці, це призводить    до погіршення підгонки поверхонь. 
Після вилучення з форми і первинної обробки можна наносити фінішне покриття 
(облицювання обраним матеріалом) на литий елемент.

Стоматолог:

 Змонтуйте індивідуально підготовлений в зуботехнічній лабораторії абатмент в порожнині рота.
Новий з'єднувальний гвинт (НЕ лабораторний гвинт) затягується з обертовим моментом 30 Нсм
шестигранним ключем ICX SW 1,4 (наприклад № для замовлення С-0115-100025) або динамометичним 
ключем ICX ( С-960001).      

 Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику 
кількість провазеліненої вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу закрийте 
полімерною масою за вашим вибором.

 При необхідності можна відкрити гвинтовий канал і демонтувати окремі частини імплантованої системи

С-015-100025 С-960001

4а. Золоті і пластикові абатменти для умовно знімних
зубных протезів / прикручених

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування окремих зубів завжди застосовуйте абатменти з 
шестигранником. Для цього може використовуватися золотий абатмент ICX 
(С-008-010001) і пластиковий абатмент ICX (С-008-030001)під лиття. Залежно від 
використовуваного сплаву виберіть один з цих абатментів.

Золотий абатмент ICX завжди забезпечує краще прилягання, ніж пластиковий
абатмент ICX, так як він має попередньо виготовлену із золота
конічну поверхню, з котрою не повинні контактувати вироби зі сплавів
неблагородних металів. Пркрутіть обраний абатмент до еталонної моделі
лабораторним гвинтом. Для цього використовуйте шестигранний ключ ICX SW 1,4
(С-0115-100025). № С-008-010001
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

Зменьшіть висоту абатменту у відповідності з силіконовим шаблоном. Змоделюйте  необхідну форму з 
модельного воску або пластику. Слід надати формі конусоподібність. Забезпечте необхідну товщину стінки 
гвинтового каналу - 0,7 мм, в іншому випадку можливі ускладнення в процесі лиття і отримання бракованої 
відливки. Гвинтовий канал повинен залишатися відкритим. Або не перемодульовуйте плече абатмента.  .

Виготовте форму для лиття з врахуванням рекомендацій виробника формовочної маси і системи для лиття 
(печі).  Після завершення процесу лиття обережно витягніть литий елемент з остиглої форми.
Важливо: Не піддавайте конічну сполучну частину абатмента піскоструменевій обробці, це призводить
до погіршення підгонки поверхонь. Після вилучення з форми і первинної обробки можна звичайним
способом виготовити коронку з обраного матеріалу. Після контролю і очищення корисно буде виготовити
для стоматолога індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі) для
прикручування, що полегшить роботу.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії абатмент з 
допоміжними монтажними пристосуваннями, що додаються, в порожнині рота. Новий з'єднувальний гвинт 
(НЕ лабораторний гвинт) затягується з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4
(С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (№ для замовлення 960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику 
кількість провазеліненої вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу закрийте 
полімерною масою за вашим вибором.

При необхідності можна відкрити гвинтовий канал і демонтувати окремі частини імплантованої системи

4b. Золоті і пластикові абатменти для незнімних зубних протезів

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування окремих зубів завжди застосовуйте абатменти з
шестигранником. Для цього може використовуватися золотий абатмент ICX 
(С-008-010001) і пластиковий абатмент ICX (С-008-030001). 
Залежно від використовуваного сплаву виберіть один з цих абатментів. Золотий
абатмент ICX завжди забезпечує краще прилягання, ніж пластиковий абатмент
ICX, так як він має попередньо виготовлену із золота конічну
поверхню, з якої не повинні контактувати вироби зі сплавів
неблагородних металів. Прикрутіть обраний абатмент до еталонної моделі
лабораторним гвинтом і затягніть його вручну. Для цього використовуйте 
шестигранний ключ ICX SW 1,4 ( С-0115-100025). № С-008-010001
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II. Протезування окремого зуба
Огляд

5а. ICX-CAD/CAM абатменти для умовно знімних протезів

Можна сканувати абатменти сучасними сканерами, в деяких системах можлива робота з абатменти для 
сканування ICX (С-030-000001). Виготовте зменьшену форму. Вибір матеріалу для фрезерування залежить 
від Вас. Перед приклеюванням на ICX-CAD-CAM абатменти гвинтові канали повинні бути відкриті. Зверніть 
увагу на те, що деталі спочатку піддаються остаточної обробці і покриттю, і лише потім приклеюються.

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Вкористовуйте невелику 
кількість провазеліненої вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу закрийте 
полімерною масою за вашим вибором.

У випадку необхідності можна відкрити гвинтовий канал і демонтувати окремі частини імплантованої системи

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням багатокомпонентних мостів завжди
використовуйте абатменти з шестигранником. Для цього може використовуватися
абатмент ICX-CAD-CAM (C029-001002) і абатмент ICX-CAD-CAM (C029-000004). 
CAD-CAM абатмент GH 0 мм (гінгівальна висота 0 мм)
несумісний з імплантатом ICX-plus. Проконсультуйтеся зі стоматологом
щодо вибору імплантату. Вибрані CAD-CAM абатменти служать
базами для приклеювання коронок. Зліва С-029-000002 

З права С-029-000004

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально підготовлений в зуботехнічній
лабораторії абатмент в порожнині рота. Новий з'єднувальний гвинт (НЕ
лабораторний гвинт) затягується з обертовим моментом 30 Нсм
шестигранним ключем ICX SW 1,4 (
З-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001).



Тел: +38 044 221 08 99   www.medentis.com.ua   email: info@medentis.com.ua 25

II. Протезування окремого зуба
Огляд

5b. ICX-CAD/CAM абатменти для незнімних зубних протезів

Можна сканувати абатменти сучасними сканерами, в деяких системах можлива робота з
абатменти для сканування ICX (С-030-000001) і виготовлення зменшеної форми
конічного елемента. Вибір матеріалу для фрезування залежить від Вас. Перед приклеюванням на
ICX-CAD-CAM абатменти гвинтовий канал повинен бути відкритий, що необхідно для подальшого видалення
лабораторного гвинта. Після приклеювання закрийте гвинтовий канал невеликою кількістю модельного
воску. Спроектуйте і виготовте коронку звичайним способом. Після контролю і очищення корисно буде
виготовити для стоматолога індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі)
для пркручування, що полегшать  роботу.

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику 
кількість провазеліненої вати для заповнення головки гвинта. Частину гвинтового каналу 
закрийте полімерної масою за вашим вибором.

Зуботехнічна лабораторія:
Для протезування окремих зубів завжди використовуйте абатменти з шестигранником. 

Для цього підходить абатмент ICX-CAD-CAM      (C -029-001002),  (C-029-000004)

        CAD-CAM абатмент GH 0 мм (гінгівальа висота 0 мм) несумісний з
імплантатом ICX-plus. Проконсультуйтеся зі стоматологом щодо
вибору імплантату. Вибрані CAD-CAM абатменти служать базами для
приклеювання коронок. Зліва С-029-000002 

З права С-029-000004

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально підготовлений в зуботехнічній
лабораторії абатмент з допоміжними
монтажними пристосуваннями в порожнині рота, що додаються. 
Новий з'єднувальний гвинт (НЕ лабораторний гвинт) затягується з 
обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 
(З-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С- 960001).

Після перевірки щільності затяжки гвинтів, закриття гвинтових каналів і примірки коронки 
можна починати цементування 
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Після формування і виготовлення моделі у зубний лікар і технік можуть вибрати один з декількох видів 
протезів:

а. умовно знімні протези

а. незнімні протези

Перед початком будь-яких робіт рекомендується провести попередне плануваня. В ідеалі пробна збірка і 
підготовка повинна бути виконана до початку імплантації, що дозволить оптимально провести 
протезування. На восков модель (Wax-Up) бажано зробити силіконовий шаблон . Силіконова форма 
розділяється по оклюзійній або різцевій поверхні. Використання половини силіконової форми при роботі з 
робочою моделлю дозволяє правильно оцінити просторові умови і обмеження в місці імплантації. .

Вибір матеріалу і абатменту
Після консультації з стоматологом зубний технік вибирає ідеально підходить абатмент з наступних

можливих варіантів:

1. Тимчасові абатменти

2. Титанові абатменти, як стандартний варіант

3. Естетичний абатмент  ICX

4. Універсальний абатмент  ICX

7. Пластикові та золоті абатменти

8. ICX-CAD/CAM  абатменти
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Потім можна індивідуалізувати ICX-peek абатмент. Можна самостійно зменшити межу 
препарування, профіль підвищення і висоту. Для цього використовуйте силіконовий шаблон, 
виготовлений в процесі воскового моделювання (Wax-Up). Для закриття гвинтового каналу візьміть 
невелику кількість модельного воску. Потім виготовте тимчасовий протез звичайним способом. Зточіть 
гвинтовий канал з боку оклюзійної або різцевої поверхні і обережно виплавите з нього віск (За допомогою 
пари).

Після контролю відішліть тимчасовий протез стоматологу. Стоматолог пригвинчує готову конструкцію
за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) і динамометричного ключа ICX (С- 960001) з 
моментом затяжки 15 Нсм. Перед закриттям тимчасового протеза в гвинтовий канал
необхідно помістити трохи провазеліненої вати, що дозволить відкрутити тимчасовий протез в разі
необхідності.

Відмітьте висоту, розмір і положення щодо ясен абатмента ICX-peek, відкрутіть абатмент і
встановіть його на  аналог імпланту (С-006-010001 або при використанні 
імплантатів ICX-plus-С-006-01002) для подальшої точної індивідуальної обробки.
Можна самостійно зменшити межу препарування, профіль підвищення і висоту. При шліфуванні
забезпечте паралельність абатментів один щодо одного, це має гарантувати можливість
приєднання і від'єднання  моста.

Після завершення обробки знову змонтуйте абатменти в ротовій порожнині і затягніть за допомогою 
шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) і динамометричного ключа ICX (С- 
960001) з моментом затяжки 15 Нсм. Для закриття гвинтового каналу помістіть в нього трохи 
провазеліненной вати. Для запобігання зхватування тимчасового пластикового елемента з ICX-peek 
абатментом нанесіть на абатмент трохи вазеліну. Потім у звичайний спосіб, як для сточенного природного 
зуба, виготовляється тимчасовий протез.

1а. Абатменти для тимчасового протезування з виготовленням
умовно знімних / прикручених зубних протезів

Прикрутіть формувач ясен ICX без шестигранника з гінгівальною висотою 2 або 4 
ммт(С-004-514720 , С-004-514740) за допомогою

шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025) на
аналог моделі в еталонній моделі. Вручну затягніть  з'єднувальним гвинтом, що 
додається.

С -004-514720   
С -004-514740

1b. Абатменти для тимчасового протезування з
виготовленням незнімних зубних протезів

Прикрутіть формувач ясен ICX з шестигранником з гінгівальною
висотою 6 мм, 8 мм або 10 мм за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4
(С-0115-100025) на закріплений в порожнині рота
імплантат. Вручну затягніть  з'єднувальний гвинт, що додається.

Наприклад
№ С-004-524706
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Відмітьте висоту, розмір і положення щодо ясен за допомогою силіконового шаблону, 
виготовленого в процесі воскового моделювання (Wax-Up). Для подальшої обробки прикрутіть 
абатмент ICX до потрібного окремого (незакріпленого) аналогу імпланту. Межа препарування, 
профіль підвищення і висоту легко можна зменшити самостійно. Після завершення обробки 
знову зафіксуйте абатмент на еталонної моделі за допомогою лабораторного гвинта.

При шліфуванні забезпечте паралельність абатментів один щодо одного, что гарантуватиме
можлівість приєднання і від'єднання  мосту. Після завершення обробки знову
закріпіть абатменти на еталонній моделі лабораторними гвинтами.
 Виготовте мости звичайним способом з обраних вами матеріалів. Після контролю и очищення 
корисно виготовити для стоматолога індивідуальні допоміжні прістосування (шаблони, 
напрямні) для прикручування, щоб полегшити його роботу.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії титановий абатмент з  допоміжними 
монтажними пристосуваннями, що додаються, в порожнині рота. Нові з'єднувальні гвинти (НЕ лабораторні 
гвинти) затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 ( С-0115-100025) або 
динамометичним ключем ICX (С-960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. використовуйте невелику
кількість провазеліненої вати для заповнення головок гвинтів. Частину гвинтового каналу
закрийте полімерною масою за вашим вибором

Після закриття гвинтових каналів (мал. 1), попереднього контролю (мал. 2) і примірки мостів (мал.3) можна 
починати цементування

2b. Титанові абатменти для виготовлення незнімних зубних
протезів

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням багатокомпонентних мостів завжди
застосовуйте абатменти з шестигранником. Виміряйте на еталонній моделі
висоту ясен (гінгівальну висоту), визначте форму і нахил
абатментів. Для вибору доступні кілька різних форм і
гінгівальной висот. Зверніть увагу на те, чи використовується стандартний
імплантат або імплантат ICX-plus. Прикрутіть обраний Вами титановий
абатмент до еталонної моделі лабораторним гвинтом. Для цього використовуйте
шестигранний ключ ICX SW 1,4 ( С-0115-100025).

Наприклад:
№ -010-020025
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3а. Золоті і пластикові абатменты для виготовлення умовно 
знімних /прикручених зубних протезів

Зменшіть висоту абатмента відповідно до силіконового шаблону. Змоделюйте необхідну форму
з модельного воску або пластика. Слід виготовити трохи зменшену форму зуба. Забезпечте
необхідну товщину стінки гвинтового каналу - 0,7 мм, в іншому випадку можливі ускладнення в
процесі лиття і отримання бракованого лиття. Гвинтовий канал повинен залишатися відкритим.

Не перемодульовуйте плече абатменту. Виготовте форму під лиття з урахуванням рекомендацій виробника
формувальної маси і  системи для лиття (печі). Після завершення процесу лиття обережно витягніть
литий елемент з остиглої форми. Важливо: не піддавайте конічну сполучну частину абатмента
піскоструменевій обробці, це призводить до погіршення підгонки поверхонь. Після вилучення з форми і
первинної обробки можна приступати до нанесення фінішного покриття (облицювання обраним
матеріалом) на литий елемент.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально підготовлений в зуботехнічній лабораторії міст в порожнині рота. Нові 
з'єднувальні гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним 
ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001). Після контролю 
положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику кількість 
провазеліненої вати для заповнення головок гвинтів. Частину гвинтового каналу закрийте полімерною масою 
за вашим вибором.

 При необхідності можна відкрити гвинтовий канал і демонтувати окремі частини імплантованої системи.

         С-015-100025          С-960001

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням оклюзійних пригвинчених мостів
завжди застосовуйте абатменти без шестигранника. Для цього може
використовуватися золотий абатмент ICX (С-008-010002) і пластиковий
абатмент ICX (С-008-030002). Залежно від використовуваного
сплаву виберіть один з цих абатментів. Золотий абатмент ICX завжди
забезпечує краще прилягання, ніж пластиковий абатмент ICX, так як він має
попередньо виготовлену із золота конічну поверхню, з якою не
повинні контактувати вироби зі сплавів неблагородних металів. Прикрутіть
обраний абатмент до еталонної моделі лабораторним гвинтом. Для цього
використовуйте шестигранний ключ ICX SW 1,4 (
З-0115-100025).

С-008-030001
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Зменшіть висоту абатменту відповідно до силіконового шаблону. Змоделюйте необхідну форму 
з модельного воску або пластику. При моделюванні забезпечте паралельність абатментів один 
щодо одного, що має гарантувати можливість приєднання і від'єднання 
виготовленого мосту. Слід надати формі конусоподібність. Забезпечте необхідну товщину стінки 
гвинтового каналу - 0,7 мм, в іншому випадку можливі ускладнення в процесі лиття і отримання бракованого 
лиття. Гвинтовий канал повинен залишатися відкритим. Не перемодельовуйте плече абатменту. Виготовте 
форму для лиття з урахуванням рекомендацій виробника формовочної маси і системи для лиття (печі). Після 
завершення процесу лиття обережно витягніть литий елемент з остиглої форми.

Важливо: чи не піддавайтя конічну сполучну частину абатменту піскоструменевій обробці, це призведе 
до погіршення підгонки поверхонь. Після вилучення з форми и первинної обробки   звичайним способом 
віготовте міст з обраного матеріалу. Після контролю и очищення корисно виготовити для стоматолога 
індивідуальні допоміжні прістосування (шаблони, направляючі) для пркручування, что полегшать роботу.

3b. Золоті і пластикові абатменти для виготовленння 
незнімних зубних протезів

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням мостів з цементною фіксацією завжди 
застосовуйте абатменти з шестигранником. Для цього може використовуватись 
золотий абатмент ICX (С-008-010001) і пластиковий абатмент ICX (С-008-030001). В 
залежності від  сплаву, що використовується, оберіть один з цих абатментів. 
Золотий абатмент ICX завжди забезпечує краще прилягання, ніж пластиковый, 
оскільки має попередньо виготовлену з золота конічну поверхню, з котрою не 
повинні контактувати вироби зі сплавів неблагородних металів.

Пригвинтіть обраний абатмент до еталонної моделі лабораторним гвинтом і
затягніть його вручну. Для цього використовуйте шестигранний ключ ICX SW 
1,4 (С-0115-100025).

№ С-008-010001
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III. Багатокомпонентні мости
Огляд

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлені в зуботехнічній лабораторії абатменти  з
 допоміжними монтажними пристосуваннями, що додаються, в порожнині рота. Нові з'єднувальні
гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW
1,4 ( С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX ( 960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику
кількість провазеліненої вати для заповнення голівок гвинтів. Частину гвинтового каналу
закрийте полімерної масою за вашим вибором.

Після закриття гвинтових каналів (мал. 1), попереднього контролю (мал. 2) і примірки мостів (мал.
3) можна починати цементування.

Можна сканувати абатменти сучасними сканерами, в деяких системах можлива робота з
абатментами для сканування ICX (С-030-000001), які дозволяють виготовити
зменшену форму для мостів. Вибір матеріалу для фрезування залежить від Вас. Перед
приклеюванням на ICX-CAD-CAM  гвинтові канали повинні бути відкриті. Зверніть увагу
на те, що деталі спочатку піддаються остаточній обробці і покриттю, і лише
потім приклеюються.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально підготовлені в зуботехнічній лабораторії мости в порожнині рота. Нові з'єднувальні 
гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 
(С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001). Після контролю положення змонтованих 
елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику кількість провазеліненої вати для заповнення 
голівок гвинтів. Частину гвинтового каналу закрийте полімерної масою за вашим вибором.

При необхідності можна відкрити гвинтовий канал і демонтувати окремі частини імплантованої системи

С-015-100025 С-960001

4а. ICX-CAD/CAM абатменти для виготовлення умовно знімних
/ прикручених зубних протезів

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням оклюзійних прикучених мостів 
завжди застосовуйте абатменти без шестигранника. Для цього може 
використовуватися абатмент ICX-CAD-CAM (C029-001001). Вибрані CAD-CAM 
абатменти служать базами  для приклеювання мостів. С-029-001001
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III. Багатокомпонентні мости
Огляд

Вибрані CAD-CAM абатменти служать базами для приклеювання мезіальних елементів. Є можливість
сканувати абатменти сучасними сканерами, в деяких системах можлива робота з абатментами
для сканування ICX (С-030-000001). Виготовте форми конічних елементів. при
моделюванні забезпечте паралельність абатментів один щодо одного, що має гарантувати
можливість приєднання і від'єднання мосту.

Вибір матеріалу для фрезування залежить від Вас. Перед приклеюванням на ICX-CAD-CAM 
гвинтові канали повинні бути відкриті, що необхідно для подальшого видалення лабораторних гвинтів.
Після приклеювання закрийте гвинтові канали невеликою кількістю модельного воску. Спроектуйте
і виготовте мости звичайним способом. Після контролю і очищення  виготовте для стоматолога
індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі) для прикручування,
що полегшують роботу.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлені в зуботехнічній лабораторії абатменти з
допоміжними монтажними пристосуваннями в порожнині рота. Нові з'єднувальні
гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX SW
1,4 (С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтовий канал. Використовуйте невелику 
кількість провазеліненої вати для заповнення голівок гвинтів. Частину гвинтового каналу закрийте полімерної 
масою за вашим вибором.

Після закриття гвинтових каналів (мал. 1), попереднього контролю (мал. 2) і примірки мостів (мал 3) можна 
починати цементування

4b. ICX-CAD/CAM абатменти для виготовлення незнімних
зубних протезів

Зуботехническая лаборатория:

Для протезування з використанням багатокомпонентних мостів завжди
використовуйте абатменти з шестигранником. Для цього може
використовуватися абатмент ICX-CAD-CAM (C029-001002) і
абатмент ICX-CAD-CAM (C029-000004). CAD-CAM абатмент
GH 0 мм (гінгівальна висота 0 мм) несумісний з імплантатом ICX-plus.
Проконсультуйтеся зі стоматологом щодо вибору імплантату.

Зліва С-029-000002 
З права С -029-000004



Тел: +38 044 221 08 99 www.medentis.com.ua  email: info@medentis.com.ua 33

IC X-premium®

У вас є питання?
Отримуйте додаткову інформацію: 

Тел: +38 044 221 08 99
 http://medentis.com.ua/ 

email: info@medentis.com.ua



Тел: +38 044 221 08 99 www.medentis.com.ua email: info@medentis.com.ua34

IV. Телескопічні коронки
Огляд

Після формування і виготовлення моделі стоматолог і технік можуть вибрати один з декількох способів 
виготовлення телескопічних коронок

а. Універсальні абатменти ICX

b. Золоті і пластикові абатменти ICX

с. Абатменти ICX-CAD-CAM для приклювання

Перед початком будь-яких робіт рекомендується провести попередне планування. В ідеалі попередне 
планування і підготовка повинні бути виконані до початку імплантації, що дозволить оптимально провести 
протезування. На воскове модельювання (Wax-Up) для попередньго планування бажано зробити 
силіконовий шаблон. Силіконова форма поділяється по оклюзійної або різцевій поверхні. Використання 
половини силіконової форми при роботі з робочою моделлю дозволяє правильно оцінити просторові умови і 
обмеження в місці імплантації.

а. Універсальні абатменти ICX

Зуботехнічна лабораторія:
Для виготовлення телескопічних коронок при роботі з аналогом моделі і
еталонною моделлю завжди використовуйте тільки абатменти з шестигранником,
висотою 9 мм, 9,5 мм або 15,5 мм і діаметром 5,2 мм або 7 мм, шестигранний ключ
ICX SW 1,4 (С-0115-100025). Затягніть 
 гвинти, що входять в комплект, вручну. Потім можна індивідуально обробити 
універсальні абатменти ICX. Профіль підвищення і висоту можна зменшити 
самостійно.
Для полегшення роботи використовуйте підготовлену раніше силіконову форму
(Шаблон). Визначте необхідну напрямки монтажу (введення)
телескопічних коронок і виконайте необхідні фрезерні роботи. Після
грубого, тонкого і чистового фрезування закрийте гвинтовий канал за допомогою
модельної маси (воску). Виготовте вторинну конструкцію звичайним способом.

Після контролю і очистки виготовте для стоматолога
індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі) для прикручування,
що полегшують роботу.

Наприклад: №
С-009-100001
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IV. Телескопічні коронки
Огляд

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлені в зуботехнічній лабораторії первинні елементи в
порожнини рота. Нові з'єднувальні гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30
Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001). Після 
контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтові канали.
Використовуйте невелику кількість провазеліненої вати для заповнення головок гвинтів

Частину гвинтового каналу, що залишилась, закрийте полімерною масою за вашим вибором. Після перевірки
щільності затягування гвинтів і закриття гвинтових каналів встановлюються вторинні елементи.

С-015-100025 С-960001

Зменшіть висоту абатмента відповідно до силіконового шаблону. Змоделюйте необхідну форму
з модельного воску або пластика. При моделюванні забезпечте паралельність абатментів один
щодо одного, що має гарантувати можливість приєднання і від'єднання
мосту. Слід надати формі конусоподібність. Забезпечте необхідну товщину стінки
гвинтового каналу - 0,7 мм, в іншому випадку можливі ускладнення в процесі лиття і отримання
бракованого лиття. Гвинтовий канал повинен залишатися відкритим. Не перемодульовуйте плече абатмента.

Виготовте  форму для лиття з урахуванням рекомендацій виробника формувальної маси і 
системи лиття (печі). Після завершення процесу лиття обережно витягніть литий елемент з остиглої форми.
Важливо: не піддавайте конічну сполучну частину абатмента піскоструменевій обробці, це призводить
до погіршення підгонки поверхонь. Після грубого, тонкого і чистового фрезування закрийте гвинтовий канал
за допомогою модельної маси (воску). Виготовте вторинну конструкцію звичайним способом.

Після контролю і очистки виготовте для стоматолога
індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі) для прикручування,
що полегшують роботу.

b. Золоті і пластикові абатменти ICX

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням телескопічних коронок завжди
застосовуйте абатменти з шестигранником. Для цього може використовуватися
золотий абатмент ICX ( С-008-010001) і пластиковий абатмент
ICX (С-008-030001). Залежно від використовуваного сплаву
виберіть один з цих абатментів. Золотий абатмент ICX завжди забезпечує
краще прилягання, ніж пластиковий абатмент ICX, так як він має
попередньо виготовлену із золота конічну поверхню, з якою
не повинні контактувати вироби зі сплавів неблагородних металів.

Прикрутіть обраний абатмент до еталонної моделі лабораторним гвинтом і
затягніть його вручну. Для цього використовуйте шестигранний ключ ICX SW 
1,4 ( С-0115-100025).

Слева: № С-008-010001
Справа: № С-008-030001



Тел: +38 044 221 08 99 http://medentis.com.ua/ email: info@medentis.com.ua36

IV. Телескопічні коронки
Огляд

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлені в зуботехнічній
лабораторії первинні елементи в порожнині рота. Нові з'єднувальні 
гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30
Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або 
динамометричним ключем  ICX (С-960001). Після контролю
положення змонтованих елементів закрийте гвинтові канали.
Використовуйте невелику кількість провазеліненной вати для
заповнення головок гвинтів.

Частину гвинтового каналу, що лишилась, закрийте полімерною масою за
вашим вибором. Після перевірки щільності затягування фіксуючих гвинтів і закриття гвинтових каналів 
встановлюються вторинні елементи.

CAD-CAM абатмент GH 0 мм (гінгівальна висота 0 мм) несумісний з імплантатом ICX-plus.
Проконсультуйтеся зі стоматологом щодо вибору імплантату. Вибрані CAD-CAM абатменти
служать базами для приклеювання первинних елементів телескопічних коронок. можна сканувати
абатменти сучасними сканерами, в деяких системах можлива робота з абатментом для
сканування ICX (С-030-000001). Спроектуйте і виготовте первинні елементи
телескопічних коронок.

Забезпечте необхідну товщину стінки гвинтового каналу - 0,7 мм. Перед приклеюванням на ICX-
CAD-CAM абатменти гвинтові канали повинні бути відкриті, що необхідно для подальшого видалення
лабораторних гвинтів. Після грубого, тонкого і чистового фрезування закрийте гвинтовий канал за допомогою
модельної маси (воску). Виготовте вторинну конструкцію звичайним способом.

Після контролю і очистки виготовте для стоматолога
індивідуальні допоміжні пристосування (шаблони, направляючі) для прикручування,
що полегшують роботу.

с. Абатменти ICX-CAD-CAM для приклеювання

Зуботехнічна лабораторія:

Для протезування з використанням телескопічних коронок завжди 
використовуйте абатменти с шестигранником. Для цього може 
використовуватись абатмент ICX-CAD-CAM (C029-001002) і абатмент 
ICX-CAD-CAM (C029-000004).

№ С-029-000002 № С-029-000004
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IV. Телескопічні коронки
Огляд

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлені в зуботехнічній лабораторії первинні елементи в
порожнині рота. Нові з'єднувальні гвинти (НЕ лабораторні гвинти) затягуються з обертовим моментом 30
Нсм шестигранним ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або динамометричним ключем ICX (С-960001).

Після контролю положення змонтованих елементів закрийте гвинтові канали. використовуйте невелику
кількість провазеліненої вати для заповнення головок гвинтів.

Частину гвинтового каналу, що лишилась, закрийте полімерною масою за вашим вибором. Після перевірки
щільності затягування  гвинтів і закриття гвинтових каналів встановлюються вторинні елементи.

С -015-100025 С-960001

У вас є питання?
Отримуйте додаткову інформацію: 

Тел: +38 044 221 08 99 
http://medentis.com.ua/ 

email: info@medentis.com.ua
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V. Балочні системи 
Огляд

Після формовки і виготовлення моделі зубний лікар і технік  можуть обрати один з декількох способів 
виготовлення балкових систем

а. Пряме виготовлення балочних систем

b. Пасивне виготовлення балочних систем

с. Виготовлення балочних систем на ICX-multi (детальна інформація приведена 
в керівництві к ICX-multi )

Перед початком  роботи рекомендується провести попередне планування. В ідеалі попередне планування і 
підготовка повинні бути виконані до початку імплантації, що дозволить оптимально провести протезування. 
На воскове модельювання (Wax-Up) для попередньго планування бажано зробити силіконовий шаблон. 
Силіконова форма поділяється по оклюзійної або різцевій поверхні. Використання половини силіконової 
форми при роботі з робочою моделлю дозволяє правильно оцінити просторові умови і обмеження в місці 
імплантації.

а. Пряме виготовлення балочних систем

Зуботехнічна лабораторія:Для безпосереднього виготовлення балочної системи завжди 
використовуйте абатменти без шестигранника. Після консультації зі стоматологом виберіть 
відповідний матеріал.

.

Для сплавів золота використовуйте золотий абатмент для балочної 
системи ICX ( C-011-010002)

Для NEM використовуйте пластиковий абатмент для балочної 
системи ICX( C-011-030002)

Для титанових елементів-використовуйте титанові абатменти для балочної системи ICX 
(C-011-020002 або C-011-020002)
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V. Балочні системи 
Огляд

Після подальшої обробки балкової системи і підгонки для монтажу на еталонній моделі без
напруг звичайним способом виготовляється перемичка балкової системи.

Стоматолог:

Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії 
балочний елемент (Штег) в порожнині рота. Нові з'єднувальні гвинти (НЕ 
лабораторні гвинти) затягуються з крутним моментом 30 Нсм 
шестигранним ключем ICX SW 1,4 (С-0115-100025) або динамометричним 
ключем ICX (С- 960001).

Після контрою положення змонтованих елементів закрийте гвинтові канали 
Використовуйте невелику кількість провазеліненої вати для заповнення 

голівок гвинтів

Частину гвинтового каналу, що лишилась, закрийте полімерною масою на ваш вибір. Після перевірки щільності 
затяжки гвинтів і закриття гвинтових каналів встановлюються штег-протези.

Золоті абатменти ICX для балкових систем придатні для лиття та пайки.
Абатменти прикручуються до еталонної моделі з'єднувальними гвинтами за
допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025). 
Потім моделюється балочна конструкція.Попередньо
виготовлені елементи балкової конструкції можна використовувати для
подальшого моделювання, пайки чи лазерної обробки.

Пластикові абатменти ICX, що випалюються,  для балкових систем
прикручуються до еталонної моделі з'єднувальними гвинтами за допомогою
шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025). Потім
моделюється балочна конструкція. При моделюванні врахуйте, що товщина
шару воску на пластикових абатментах повинна бути не менше 0,3 мм. Модель
відливається з матеріалу на ваш вибір. Особливу увагу зверніть на
можливість лиття конічних посадочних поверхонь і поверхонь,
що контактують з сполучними гвинтами

Титанові абатменти ICX для балкових систем доступні в виконаннях висотою 9 мм і 
13,5 мм. Абатменти прикручуються до еталонної моделі з'єднувальними гвинтами 
за допомогою шестигранного ключа ICX SW 1,4 (С-0115-100025). 
Потім попередньо виготовлені елементи балкової системи підганяються і 
обробляються лазером під захисним склом.      
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Всі абатменти з шестигранником можуть бути індивідуально оброблені. Абатменти без шестигранника НЕ
повинні піддаватися шліфовці, тому що  їх неможливо буде точно розмістити в ротовій порожнині. При 
індивідуальній обробці абатментів для балкових систем обов'язково використовуйте виготовлені вами 
напрямні свердління.
Забезпечте паралельність абатментів один щодо одного, що має гарантувати можливість
монтажу конструкції, що моделюється або виготовляється в ротовій порожнині. Перед відправкою 
стоматологу підгоніть абатменти і балочноу конструкцію для забезпечення міцного клейового з'єднання.

Стоматолог:
Змонтуйте індивідуально виготовлений в зуботехнічній лабораторії балковий елемент (штег) в ротовій 

порожнині

Нові з'єднувальні гвинти (НЕ лабораторні гвинти)
затягуються з обертовим моментом 30 Нсм шестигранним ключем ICX
SW 1,4 (С-0115-100025) або днамометричним ключем ICX (С-960001).

Після контрою положення змонтованих елементів закрийте гвинтові 
канали Використовуйте невелику кількість провазеліненої вати для 
заповнення голівок гвинтів

Частину гвинтового каналу, що залишилась закрийте полімерною масою 
за вашим вибором. Після перевірки щільності затягування кріпильних гвинтів і закриття гвинтових каналів 
приклеюються Штег-елементи. Обережно встановіть Штег-елементи на на направляючі і переконайтеся в 
відсутності напружень

Потім зафіксуйте конструкцію клеєм за вашим вибором. Після повторної перевірки видаліть залишки
клею і змонтуйте Штег-протези.

с. Виготовлення балочних систем на ICX-multi (детальна інформація приведена в 
керівництві к ICX-multi )

b. Пасивне виготовлення балкових систем

Зуботехнічена лабораторія:

При пасивному виготовленні балкової системи допускається використання
абатментів як без шестигранника, так і з шестигранником. Після
консультації зі стоматологом виберіть відповідний матеріал. Для вибору
доступні всі абатменти для балкових систем ICX або балочні бази
для приклеювання ICX.

№ С-029-001001
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ICX-mini
Після формовки і виготовлення моделі зубний лікар і технік можуть обрати один з декількох способів 
протезування:

Перед початком  роботи рекомендується провести попередне планування. В ідеалі попередне планування і 
підготовка повинні бути виконані до початку імплантації, що дозволить оптимально провести протезування. 
На воскове модельювання (Wax-Up) для попередньго планування бажано зробити силіконовий шаблон. 
Силіконова форма поділяється по оклюзійної або різцевій поверхні. Використання половини силіконової 
форми при роботі з робочою моделлю дозволяє правильно оцінити просторові умови і обмеження в місці 
імплантації.

а. Монолітний абатмент ICX-mini

а1) Монолітний абатмент ICX-mini являє собою ковпачок, цементований на 
кульковоій голівці імплантату ICX, даний метод використовується для прямого відбитка 
в ротовій порожнини рота.
В цьому випадку абатмент негайно цементується на кулькову голівку імплантату
в порожнині рота. Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробників
сумішей для цементування (наприклад: kuraray, Dental Dual-Cured Adhesive Resin 
Cement, Panavia F 2.0) С-026-010501

а2) Після цементування монолітний абатмент можна сточити. Після сточування 
абатменту зняття відбитка проводиться звичайним способом

Зуботехнічна лабораторія:
Виготовте коронку у звичайний спосіб. Після контролю очистки відішліть її вашому 
стоматологу

а. Монолітний абатмент ICX-mini

b. T-ecco

c. Dalbo®-Plus
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Огляд

b. T-Ecco

Матриці Т-ессо є частиною кулькової анкерної системи, що складається з:

матриці Т-ессо і аналогу моделі ICX

№ -13825

Сучасну імплантологію навряд чи можна уявити без застосування кулькових анкерних 

систем

b1) Монтаж матриці на моделі
 Після виготовлення моделі за допомогою аналога моделі t-bona, 
повністю зібрана матриця Т-ессо, включно із золотою 
внутрішньої матрицею і червоним пластиковим кільцем, 
насаджується на аналог імпланту. При декількох імплантатах, 
матриці обов'язково повинні бути розташовані паралельно і в 
одному напрямку установки!
Порожнини на моделі під матрицею блокуються силіконом або 
воском. Не допускається затікання пластика під
матрицю або в її проріз. Для закриття прорізу в матрицях з 
нержавіючої сталі використовується поставляється в комплекті з 
ними пластикове кільце. Потім проводиться заливка і 
полімеризація протезу.

b2) Монтаж матриці в роті
У протезі повинна бути висвердлена порожнина, достатнього для 
матриці розміру. Зробіть отвір в невеликому клаптику 
коффердама або гуми, що розтягується, і накладіть на 
кульковий абатмент і ясна. Встановіть матрицю на кульковий 
абатмент. При декількох імплантатах, матриці обов'язково 
повинні бути розташовані паралельно і в одному напрямку 
установки!
Порожнини на моделі під матрицею повинні бути заблоковані, 
наприклад силіконом або воском. Не допускається затікання 
пластика під матрицю або в її проріз.
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Порожнини на моделі під матрицею повинні бути заблоковані, наприклад силіконом або воском. Не 
допускається затікання пластика під матрицю або в її проріз. Введіть в порожнину трохи речовини, що 
полімеризується при низькій температурі, і встановіть протез in situ. після затвердіння пластику видаліть 
протез. Можливі залишкові порожнини заповніть пластиком, видаліть надлишки пластику.

b3) Активація внутрішньої матриці
Встановіть протез на надійну основу. 
Введіть активатор в матрицю в осьовому 
напрямку і з натиском і легким поворотом трохи 
втисніть пелюстки всередину. За допомогою 
аналога імплантату перевірте утримуючу силу.

b4) Деактивація внутрішньої матриці 

Встановіть протез на надійну основу. 
Введіть деактиватор в матрицю в осьовому 
напрямку і з легким натиском розсуньте 
пелюстки.
УВАГА: для деактивації потрібні менші ніж 
для активації зусилля.
За допомогою аналога імплантату 
перевірте утримуючу силу.
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с. Dalbo®-Plus

Матриці Dalbo®-Plus є частиною кульковою анкерної системи, що складається з:

матриці Dalbo®-Plus і аналогу імпланту ICX

№ DP-055890

Сучасну імплантологію навряд чи можна уявити без застосування кулькових анкерних систем. Вони 
недорогі, можуть бути легко і самостійно очищені пацієнтами і мають тривалий термін служби. Якість життя 
багатьох пацієнтів може бути значно покращено за допомогою даного методу терапії.

Опис принципу дії
Унікальний, патентований принцип дії еліптичної матриці Dalbo®-Plus можна 
назвати ексклюзивним рішенням для фіксації комбінованих протезів на 
природних зубах і імплантатах. В результаті вкручування пелюсткової 
фіксуючої вставки в корпус за допомогою викрутки / активатора, пелюстки 
сходяться, за допомогою чого досягається необхідна активація.
Особливе різьблення і пелюсткові утримуючі вставки з  канавками 
запобігають випадковій зміні положення.
Утримуюча сила регулюється в межах від не менше 200 до понад 1200 грамів.

Еліптична матриця Dalbo®-PLUS
Призначена для монтажу безпосередньо в роті пацієнта. Досвід 
використання показав, що якість пластику погіршується в результаті 
безпосереднього монтажу і при високих навантаженнях на протези, матриці 
можуть деформуватися. Для вирішення цієї проблеми ми розробили золоту 
утримуючу вставку еліптичної форми, що значно підвищує силу утримування в 
протезі!

Эліптична матриця Dalbo®-
PLUS Female TE - в зборі

 DP-055890

Dalbo®-PLUS
Вставка, що утримує
(без канавок )
 DP-055643
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Пелюсткова утримуюча вставка
Є фіксуючим елементом системи. Вставка виготовляється з жовтого сплаву 
благородних металів Elitor®, що поеднуе ідеальні механічні властивості для 
тривалої і надійної експлуатації. Вставка монтується дуже легко і швидко. За 
допомогою спеціальної викрутки /активатора можна викрутити і знову вкрутити 
вставку в корпус без необхідності демонтажу матриці.

Регульовані пелюсткові утимуючі вставки
Дві особливі пелюсткові вставки, що регулююлься,утримують вставки зі
зменшеним внутрішнім діаметром забезпечують винятковий
діапазон тертя і відновлення утримуючої сили.

Обмеження у застосуванні
Односторонні протези та протези з поперечними упорами

Умови для коректного використання
В ідеальному випадку, для визначення найкращого положення вставки 
використовуються простий паралелломір

Область використання певних утримуючих вставок

Dalbo®-PLUS
Tuning-Lamelleneinsatz (1 
канавка)
 DP-055687

Dalbo®-PLUS
Tuning-Soft Lamelleneinsatz 
(2 канавка)
 DP-050068

Dalbo®-PLUS
викрутка/активатор 
DP-072609

М'яка 
регульована 
вставка, що 
утримує (2 
канавки)

в ммОптимальна область дії  

М'яка 
регульована 
вставка, що 
утримує (1 
канавка)

М'яка регульована 
вставка, що утримує 
(без канавок)
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Ефективна компенсація осьових відхилень імплантатів

У разі не паралельно встановлених імплантатів / абатментів можлива компенсація кута відхилення
до 40˚ (активована Dalbo®-Plus). Завдяки золотий пелюсткової вставці забезпечується довгострокова 
фіксація протеза.(Ludwig K .; Kern M .; Hartfill H .: Аналіз зносу кулькових компонентів протягом 50000 циклів
установки-зняття у водному середовищі при позацентровому торцевої навантаженні. Quintessenz Journal of 
Dental Technology, 02/2006).

Діаметр кульки рівний 2,25 мм, вперше запропонований Сендром і Мето (Cendres + Métaux) більше 40 років тому, 
вже став стандартом.
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с1) Монтаж матриці на моделі
Після виготовлення моделі за допомогою аналога імпланту 
t-bona, повністю зібрана матриця Dalbo®-Plus,
включно із золотою внутрішньої матрицею, сідає на аналог 
імплантату. У разі впровадження декількох імплантатів, 
матриці обов'язково повинні бути
розташовані паралельно і в одному напрямку Установки!
Підрізування і порожнини на моделі під матрицею блокуються 
силіконом або воском. Не допускається затікання пластика 
під матрицю або в її проріз. Для закриття прорізу в 
матрицях з благородних металів використовується і 
поставляється в комплекті  пластикове кільце. Потім 
проводиться заливка і полімеризація протезу.

с2) Монтаж матриці в порожнині рота
У протезі висвердліть порожнину, достатнього для

матриці розміру. Зробіть отвір в невеликому клаптику
коффердама або гуми, що розтягується, і накладіть на
кульковий абатмент і ясна. Встановіть матрицю на
кульковий абатмент. У разі впровадження декількох
імплантатів, матриці обов'язково повинні бути
розташовані паралельно і в одному напрямку установки!
Підрізування і порожнини на моделі під матрицею повинні бути
заблоковані, наприклад силіконом або воском. Не
допускається затікання пластика під матрицю або в її
проріз.

Введіть в порожнину трохи речовини, що полімеризується при низькій температурі, і встановіть протез in situ.
Після затвердіння пластику видаліть протез. Можливі остаточні порожнини заповніть пластиком,
видаліть надлишки пластику.

Еліптична утримуюча вставка

заблокувати
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VI. DALBO® - PLUS
Огляд

с3) Регулювання сили, що утримує
Змонтований Dalbo®-PLUS можна розпізнати по обідку титанового кольору на золотий утримючій

вставці. Dalbo®-PLUS активується виключно викруткою / активатором ( DP-072 609)
шляхом повороту за годинниковою стрілкою. Деактивация проводиться поворотом проти годинникової стрілки.
Максимальне зусилля активації досягається після не більше ніж півтора оборотів. "Нульове положення"
активації відповідає зануренню пелюсток утримує вставки на одному рівні щодо корпусу
матриці.

Кожну чверть обороту утримуюча сила зростає на приблизно 200 г (див. Графік). В разі
необхідності, пелюсткова утримуюча вставка може бути замінена новою або, в разі сильного
зносу кульки, що утримуючою вставкою з регульованими пелюстками без демонтажу матриці.

Проста заміна Ввести-активувати-готово!

У вас є питання?
Отримуйте додаткову інформацію: 

Тел: +38 044 221 08 99  

www.medentis.com.ua

mail: info@medentis.com.ua




