


Przy pobieraniu wycisków zaleca się wykorzystanie siliko-
nowych lub polieterowych mas wyciskowych o wysokiej 
zdolności do odtwarzania detali oraz o wysokiej płynności 
w obszarze implant / tkanki miękkie. Po związaniu masy 
należy wyjąć wycisk z ust pacjenta (przestrzegać zaleceń 
producenta mas). Czapeczki PI pozostają w wycisku. 
Należy zawsze wykonywać wyciski zębów przeciwstawnych 
oraz w razie potrzeby przeprowadzić rejestrację zgryzu.

Przeprowadzić kroki od 1 do 5.

Przeprowadzić kroki od 1 do 5.

Umieścić analog implantu w czapeczce wyciskowej. Należy 
zwrócić szczególną uwagą na prawidłowe osadzenie analogu 
(bez szczelin) oraz na zdolność masy do zachowywania 
kształtów (przestrzegać zaleceń producenta).

Stosować standardową technikę. Należy poczekać do 
całkowitego związania materiałów do wykonywania modeli 
(przestrzegać zaleceń producenta). Po uwolnieniu modelu 
należy wyjąć czapeczki z wycisku, oczyścić i zatrzymać do 
poźniejszego zastosowania.

Należy wykonać Wax-up zgodnie z wymaganiami związanymi 
z funkcjonalnością i estetyką oraz fonetyką. Wykonany 
Wax-up przenieść do protezy tymczasowej.

Zaleca sie zacementowanie czapeczki PI w protezie 
czasowej za pomocą cementu tymczasowego (należy prze-
strzegać zaleceń producenta). Czapeczki posiadają swoją 
frykcję, aby w razie potrzeby istniała możliwość wyjęcia 
uzupełnienia protetycznego (np. do czyszczenia protezy 
całkowitej).

W przypadku gdy implanty prowizoryczne nie będą już potrzebne, należy je usunąć 
(najpóźniej w momencie osadzania ostatecznego uzupełnienia protetycznego). 
Do wykręcenia implantów prowizorycznych należy zastosować przenośnik PI  Do wykręcenia implantów prowizorycznych należy zastosować przenośnik PI  
(utrzymanie za główkę implantu) lub klucza do implantów PI, który mocuje się na 
płaskiej części implantu (wielokąt) poniżej główki implantu. Przed odkręceniem 
implantu PI należy wyprostować główkę implantu możliwie jak najbardziej równo-
legle do implantu. Przy wykręcaniu implantów należy stosować sie do zaleceń 
zawartych w punkcie 3. Należy bezwzględnie przestrzegać załączonej do produk-
tów instrukcji stosowania!

Instrukcje postępowania | Implanty BEGO Semados® PI

Metoda bezpośrednia 

Metoda pośrednia 

Należy chronić tkanki miękkie oraz szwy przed np. natłusz-
czeniem. Nałożyć samopolimer na czapeczki oraz wypełnić 
nim wewnętrzną część protezy tymczasowej (przestrzegać 
zaleceń producenta akrylu). Jeżeli wykorzystywana będzie 
dotychczasowa proteza, należy najpierw wykonać w niej 
otwory w obszarze główek implantów. Kiedy akryl będzie 
znajdował się w fazie ciasta, należy zamknąć ostrożnie usta 
pacjenta do ostatecznej pozycji zgryzowej.pacjenta do ostatecznej pozycji zgryzowej.

Zaleca się zacementowanie czapeczki PI w protezie 
czasowej za pomocą cementu tymczasowego (należy 
przestrzegać zaleceń producenta). Czapeczki posiadają 
swoją frykcję, aby w razie potrzeby istniała możliwość 
wyjęcia uzupełnienia protetycznego (np. do czyszczenia 
protezy całkowitej). 

Po związaniu akrylu należy wyjąć protezę z ust pacjenta razem z wielofunkcyjnymi 
matrycami PI. Usunąć powstałe nadmiary akrylu i sprawdzić okluzję. W razie 
potrzeby wypolerować powierzchnię.

WYKONANIE PROTEZY TYMCZASOWEJ

OBRÓBKA PROTEZY TYMCZASOWEJ

MOCOWANIE PROTEZY TYMCZASOWEJ

POBRANIE WYCISKÓW

MONTAŻ ANALOGÓW IMPLANTÓW

WYKONANIE MODELI

WYKONANIE WAX-UP ORAZ PROTEZ TYMCZASOWYCH

MOCOWANIE PROTEZY TYMCZASOWEJ

USUWANIE IMPLANTÓW PROWIZORYCZNYCH PI

Wstępne nawiercenie kości w celu kontroli kierunku 
osi długiej implantu. Kontrola przy użyciu 
równoległościomierza PI.

Nałożyć przenośnik z zakończeniem do klucza dyna-
mometrycznego na główkę implantu prowizorycz-
nego, aż do kontaktu z płaską częścią implantu nad 
jego gwintem. Za pomocą klucza dynamometrycz-
nego wkręcić implant aż do kontaktu płaskiej części 
implantu z wyrostkiem zębodołowym.

Nałożyć przenośnik do kątnicy na główkę implantu 
prowizorycznego, aż do kontaktu z płaską częścią 
implantu nad jego gwintem. Następnie umieścić 
implant w łożu kostnym (maksymalnie 30 Ncm).

Przy zastosowaniu pinów do badania równoległości 
skontrolować położenie osi długich implantów względem 
siebie. Aby uzyskać równoległość implantów należy użyć 
narzędzia do doginania i stablilizatora PI. W tym celu 
należy nałożyć na główkę implantu narzędzie do dogina-
nia i przytrzymać stabilizatorem wielokąt na implancie 
ponad gwintem.

Ostatecznie należy zamknąć i zaszyć obszar 
implantacji, pozostawiając odsłoniętą główkę implantu.

Umieścić czapeczki wielofunkcyjne na główkach 
implantów. Uwaga: należy zabezpieczyć pacjenta 
przed możliwością aspiracji komponentów implanto-
logicznych. Zablokować podcienie.

WIERTŁO GŁĘBOKOŚCIOWE PI

RĘCZNE OSADZANIE IMPLANTÓW (kość D1 / D2)

MASZYNOWE OSADZANIE IMPLANTÓW (kość D3 / D4)

WYRÓWNANIE OSI IMPLANTU

ZAMKNIĘCIE RANY

OSADZANIE MATRYC
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