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Az R2GATE előnyei
• fogpótlás egy nap alatt
• jelentős időmegtakarítás
• magasfokú biztonság
• minimálinvazív sebészeti beavatkozás
•  optimális esztétikai eredmény a következetes visszafelé tervezés ered-

ményeképpen

Mi az R2GATE™ ?
Az R2GATE egy innovatív implantátum diagnosztikai szoftver, ami kielemzi az orális 
állapotot és megmutatja az implantátum kezelés legjobb opcióját.

Az R2GATE különleges előnyei a MegaGen AnyRidge implantátummal: 
•  Az AnyRidge rendszer előnyeinek optimális 

kihasználása: nagy primerstabilitás és  
lerövidült gyógyulási idő

• Minimális terhelés a páciens számára

CBCT (Dicom)

Digitális szem (Csont)

STL (lágy szövet és 
fogak)

Fentről lefelé  
kezelés tervezés

A CBCT az implantátum diagnózis leghatékonyabb módja. A CBCT felvétel 
segítségével könnyen beazonosítható a csont formája és más vázrendszeri 
struktúrák. Van azonban egy eredeti torzítása és nem elég pontos a teljes  
implantátum kezelés kialakítására.

A csont alakjának és sűrűségének intuitív ellenőrzése után erős primer stabilitás 
érhető el a fúró sorrend egyedi kialakításával. A szoftver útmutatót nyújt arra 
vonatkozóan, hogy lehetséges-e az azonnali terhelés vagy sem.

Az R2GATE összeolvasztja az STL fájlt (az intraorális szkennelés, vagy a modell 
/ lenyomat 3D szkennelése) a CBCT fájllal - a CBCT korlátainak kiküszöbölésére 
(fém visszaverődések, torzítások). Az STL alapból megmutatja a gingiva és a 
szomszédos fogak elhelyezkedését.

Az implantátum kezelés célja az elvesztett és nem működő fogak pótlása. 
Az R2GATE-tel kiválaszthatjuk az implantátum ideális pozícióját korona 
formájának, a szomszédos és antagonista fogak okklúziójának figyelembe 
vételével.

A világ leginnovatívabb és 

legösztönösebb fogászati  

implantátum tervező és  

diagnosztikai szoftvere
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Rendezze újra a  
DICOM fájlokat
szabványosításra.

Megmutatja az Ön CBCT-je a megfelelő információt?

A hagyományos fekete-fehér CBCT az adatokat 256 szürke árnyalatban 
elemzi. A szemünkkel mi csak 16 árnyalatot érzékelünk. Az R2GATE digitális 
szeme a 256 szürke árnyalatot színesre konvertálja így tesz több részletet 
láthatóvá a csont állapotáról. 
Standardizálja a különböző CT készülékek fényességi szintjét ezáltal objektív 
HOUNS FIELD egységeket biztosít. Ez jelentősen eltér a többi CT adata 
által nyújtott színektől. Ezen információ alapján eldönthetjük az implantátum 
pozícióját, méretét és a fúrási sorrendet úgy, hogy a legjobb primer stabilitást 
érjük el.

Fekete és Fehér? Ez 
csak 5%

Az ablakozó funkció standardizálja a különböző CT készülékek fényességi 
szintjét ezáltal objektív HOUNS FIELD egységeket biztosít. 
Ez jelentősen eltér a többi CT adata által nyújtott színektől. Ezen információ 
alapján eldönthetjük az implantátum pozícióját, méretét és a fúrási sorrendet 
úgy, hogy a legjobb primer stabilitást érjük el.

AIR
Soft 

(tissue or bone)

Medium
(bone)

Hard
(Bone or teeth)

4% 14% 16% 26% 40%

[HOUNS-FIELD UNIT of Medical CT]

[ablakozás ELŐTT] [ablakozás UTÁN]

Air Water

-1000 +1000-500

Lung Fat BoneSoft tissue

+5000

Ⅰ. Digital EYETM
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Ragasztott vagy 
csavaros rögzítésű 
egyes korona, híd 
- protetikai munkák 
igény szerint

Biztosítja a kiszámítható indikációkat az azonnali terheléshez.
A csontsűrűségnek és az R2GATE kezelési tervének megfelelően a páciensek 
egyedi abutmentet kaphatnak a beavatkozás előtt, melyeket az implantátum 
sebészete után be lehet helyezni.

Digital EYETM -  
Digitális szem

Legyen meg az implantátum és a protetika egy nap alatt!

Csatlakoztassuk a kézidarab behajtót az implantátumba és hajtsuk a tervek 
szerint az R2GATE fúrósablonnal. 
a.  Igazítsuk a behajtó felső vonalát a sablon ablakához - 1-es kép szerint 
b.  Igazítsuk a behajtó zöld részét a 2-es képnek megfelelően a hex pozíció bukális irányba történő  

állításához. 

Helyezzük be az 
implantátumot ahogy 
megterveztük

[Kép 1] [Kép 2] 

Ragasztott

Csavaros 
rögzítésű

Fogsor 

- Egyedi abutment
- PMMA ideiglenes

- Ti-Base    
- PMMA CAD/CAM     
  ideiglenes restauráció

- Gyári abutment
- Egyedi abutment
- 3D nyomtatott fogsor

Ⅱ. ONE-DAY IMPLANTTM
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1.  Az R2GATE™ fúrósablon használatával történő 
fúrás alapelvei

Nincs kanál, nincsenek fúróvezető perselyek
Minden a fúráshoz használt összetevő a kezdeti fúrótól az implantátum bevivőn keresztül úgy lett kialakítva, hogy 
van egy vezető és egy fúró része. A sablonhoz nem kell kiegészítő vezető perselyeket vagy kanalakat használni, 
ezzel lényegesen lerövidítve a sebészeti beavatkozás időtartamát.

Ha a keskeny gerincnél a hagyományos fúrót használjuk, a fúró 
megcsúszhat és a fészket rossz irányba alakítjuk ki. 
Ebben az estben a keskeny gerinc fúrót használjuk először, el-
laposítva vele a fúrandó felületet megelőzve a fúró elcsúszását. 

Hogyan használjuk a keskeny gerinc fúrót?
a.  Óramutató járásával ellentétes irányba: vezessük rá a  

pengét a gerincre kevesebb mint 100-as fordulatszámmal
b.  Óramutató járásával megegyezően: Fúrjunk 400-600  

fordulaton
c. Kezdhetjük a fúrósorrendet a kezdeti fúróval
d.  Gyűjthetünk csontot a fúró test elválasztásával a fúrás után

2 3 4 51

Keskeny gerinc fúró 
a vékony, vagy meredek alveoláris gerinchez.

a b c d

R2GATE™ GUIDE 
Az R2GATE fúrósablon nem igényel 
fém perselyeket, vagy kanalakat. 
Speciális belső szerkezet kialakítás 
szolgál a fúró megállítására, és a hex 
pozíció beállítására. Az R2GATE fúró-
sablonnal végzett sebészet kényelme-
sebb és precízebb.

Fúró stopper

Vezető rész

Fúró rész

Keskeny gerinc fúró Univerzális fúrók Egyszer  
használatos  

fúrók

Kortikális  
fúró

Implantátum
behajtó
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Első és második fúrás
A második fúró profilfúróként is működik, 
amely eltávolítja a csontfelesleget az implan-
tátum platform felett, a jobb protetikai csatla-
kozás érdekében. 
Ha nagy a csontsűrűség, vagy a fúrás közben 
nagy az ellenállás, álljunk meg a második fúrá-
si protokollal és  ismételjük meg a második 
fúrási protokollt közvetlenül az implantátum 
behelyezése előtt. 

Döntő lépések: 
Alapvető fúrás
A keskeny 2 mm átmérőjű fúrás nagyon fontos a furat koronális ösvényének elkészítéséhez. Különösen akkor, ha a 
vezető mag rövid a vastag gingivának köszönhetően, az implantátum mélységének az eléréshez a fokozatos fúrás 
elengedhetetlen feltétele a sikeres műtétnek.

Pl.: Ha egy 11,5 mm hosszú implantátumot szeretnénk behelyezni, akkor a következő fúrósorrendet alkalmazzuk:
Keskeny fúró  Kezdeti fúró  2. fúró  2,0x7  2,0x8,5  2,0x10  2,0x11,5  2,5x11,5  2,8x11,5  
Végső fúró  Kortikális csontfúró

Ø4.6

3

Ø2.5

2
2.25

Kezdeti 
fúró

2. fúró

Initial

2nd

2.0 2.5 2.8

7.0

8.5

10.0

11.5

13.0Narrow

Lassú fúrás a fúróvezető 
magban
Mielőtt elkezdjük a fúrást, ellenőrizzük a fúrósablont 
belehelyezve a fúrót a vezető magba teljesen. Csak 
amennyiben a fúró a megfelelő pozícióban van, kezd-
jük el a fúrást a javasolt fordulaton (300-500 RPM) X O
Lassú FEL és LE Mozgás
A fúrás sorrendjét először a fészek mélysége, majd 
pedig az átmérő szélesítése határozza meg a javasolt 
protokoll szerint. Folyamatosan ismételjük a fel-le 
mozgatást amíg a fúró stopper része érinti a sablon 
stopper peremét. O
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Helyezzük be az implantátumot úgy, ahogy terveztük

Győződjünk meg róla, hogy az implant 
behajtó jól csatlakozik az implantátumba. 
Vezessük be az R2GATE fúrósablonon 
keresztül az implantátumot a terveknek 
megfelelően a furatba. 

a. Implantátum mélység ellenőrzés
Igazítsuk a behajtó felső vonalát a sablon 
ablakához - 1-es kép szerint

b. Hex pozíció ellenőrzése
Igazítsuk a behajtó zöld részét a 2-es képnek 
megfelelően a hex pozíció bukkális irányba 
történő állításához. 

Általános standardeket biztosítunk az azonnali terheléshez  
[ISQ & ITV] 
Ha Ön az AnyRidge rendszert használja, akkor az azonnali terhelés ajánlott ITV (behajtási nyomaték 
érték) és ISQ (implantátum stabilitási hányados) értékei ITV = 45 Ncm / ISQ = 75, vagy magasabb. 
Ezek az értékek csakis az AnyRidge rendszerre érvényesek és nem alkalmazhatók más rendszerek 
esetében.

[Kép 1] [Kép 2]

10

60 65

Teljes állcsont  
restauráció
:  keresztirányba  
összesínezve

Több fogat érintő  
restauráció
: összesínezve

Egyfogas  
restauráció

Kónuszos 
csontrögzülés 
elvesztése

Kezdeti nyomaték érték

Csonttörés

ISQ 

ITV

Csak az AnyRidge rendszerrel 
alkalmazható

70 75

~ 25 30 35 40 45 ~ 80
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R2GATE Digital Center 

2.  ONE-DAY IMPLANT és azonnali terhelés 
ajánlott kondíciója

A saját klinikai tapasztalatainknak és adatainknak megfelelően erősen ajánljuk 
két érték ellenőrzését: a behajtási nyomaték és az ISQ értékek.

A stabil ISQ értékek eléréséhez javasoljuk a MEG-TORQ 
használatát a SmartPeg 5 Ncm-el történő rögzítéséhez. 5

rpm

 1  Behajtási nyomaték: 
    több, mint 45 Ncm 

 2  ISQ érték: 
     több, mint 75 ISQ

Meet the most innovative 

implant diagnostic software program in 

the most innovative way!           

R2GATE LiteTM



Meet the most innovative 

implant diagnostic software program in 

the most innovative way!           

R2GATE LiteTM



R2GATETM

– 099098 

Előkészítés,
megrendelés

• Első beszélgetés a pácienssel. 

•  Lenyomatok felső és alsó állkapocsról,  
kiterjesztett lenyomat.

• Harapásminta és R2 kanál behelyezése. 

• CBCT felvétel elkészítése. 

•  CT felvétel ellenőrzése: ne legyen bemozdulás, fogak zárva 
tartva, állkapocs (száj) teljes bennt legyen a tartományban, ne 
legyen semmi levágva.

•  Minden dokumentum, gipszminta, hara-pásregisztráció, R2-
kanál, esetleg USB stick, vagy DVD szállításbiztosan össze-
csomagolva.

•  Megbízási lapot kitölteni és becsomagolni,  
vagy a megbízást online kitölteni.

• Modellek digitalizálása - beszkennelése.

• Digitális Waxup elkészítése CAD programmal.

•  A digitális adatok átvitele az R2GATE tervező programba.

•  Az javasolt implantátum pozíciók tervezetének előállítása. 

•  A javaslatok továbbítása a kezelő felé és az eset egyeztetése.

•  A kezelő jóváhagyása vagy esetleges javítási igények. 

•  A jóváhagyott adatok átvitele az R2GATE Centrumba. 

• Fúrósablon megtervezése.

Összeillesztés és 
virtuális tervezés

1 2

CBCT 
felvétel

Minta
készítés

3. R2GATETM folyamat

If a patient is partially edentulous or if there are multiple teeth with 
metal fillings or restorations, R2 Tray must be used. R2 tray must 
be sent to R2 Digital Center along with study models and bite 
registration.

Caution!
Ask R2 Tray to local
R2 Digital Center before placing 
an order
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Az eset jóváhagyása 
a kezelő által

R2GATE gyártási központ: 
Fúrósablon és az egyedi 

protetika elkészítése
Szállítás

3 4 5

•  A javasolt R2GATE tervezet átvizsgá-
lása, ellenőrzése.

•  Az eset átbeszélése az R2GATE 
tervező centrummal és jóváhagyása.

•  Az R2GATE gyártási központ 3D 
nyomtatóval kinyomtatja a fúrósab-
lont és adott esetben az egyedi 
abutmenteket, illetve ideiglenes 
pótlásokat. 

•  A fúrósablon, és a sebészi proto-
koll megküldése a kezelőnek.

•  Párhuzamosan E-mail-en is meg-
küldik a sebészeti protokollt.

• Csomagolás és elküldés.

• Fúrási protokoll.

Diagnostic information sent to R2GATE lite can be confirmed. 
Corrected and approved data are saved
as project files and transferred to the R2 Digital Center
R2GATE Lite is the essential option for you.

Your confirmation is the 
most important to shorten 
the delivery time.




