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Crestal approach

MICA kitTM

(MegaGen Implant Crestal Approach Kit)

Lateral approach 

MILA kitTM

(MegaGen Implant Lateral Approach Kit)

3-step lateral window, preserving bone

Non-blind crestal sinus lift

the AnyRidge Way
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MEGA ISQ OSSTELL-ISQ

Smart Peg

AnyOne type OSSTELL-AO77

AnyRidge type OSSTELL-AR67

MiNi type OSSTELL-87

Instrumentek

A protetikai folyamat időzítését 
állítsuk be biztonsággal az  
objektív ISQ érték alapján.

AnyRidge

Smart Peg

AnyOne MiNi

 Termék Cikkszám

 I. MEGA ISQ™
Eredeti technológia az Osstelltől.
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1.  Döntés a terhelés  
optimális  
időpontjáról

2.  Korai figyelmez-
tetések - hibák 
megelőzése

3. Minőségbiztosítás

•  Mi a megfelelő időpont a terhelésre? 
A MEGA ISQ rendszer megkönnyíti az orvos döntését az implantátum megterhelésének 
időpontját illetően. Ez a taktilis értékelés ideális helyettesítője. A döntés mindig összetett. 
Több kulcsfontosságú klinikai paramétert és kockázati tényezőt kell figyelembe venni, ame-
lyek közül a legtöbb az implantátum stabilitását érinti. Az implantátum stabilitásának pontos 
mérése ezért értékes diagnosztikai betekintést nyújt, ami segítségével biztosítható a sikeres 
kezelés. Behelyezésnél a stabilitást nehéz objektíven számszerűsíteni, amennyiben csupán 
a taktilis tapasztalásra hagyatkozunk. A nyomaték méréseket bonyolult megismételni, ha az 
implantátum már elkezdett integrálódni, ezért ez nem vehető alapul a későbbi összehasonlí-
tásokhoz. Az invazív nyomaték módszer még akár rombolhatja is a gyógyulást, amennyiben 
azt az osszeointegráció monitorozására használják.

•  Idejekorán figyelmeztetés a hiba helyett 
Egy elhibázott kezelési eredmény a páciens szenvedését eredményezi és jelentős többlet-
költséget jelent mind az orvos, mind pedig a páciens számára. Egy precíz és megbízható 
diagnosztikai eszköz, mint a MEGA ISQ, csökkenti a hibázás kockázatát. 
Minden implantátumos pácienst az egyedi és a saját jellegzetességei szerint kell megítélni. 
Azok a tényezők, amelyek a terhelés eredményét befolyásolják a páciens kora, a csont 
sűrűsége és térfogata, valamint az osszeointegráció mértéke. A fogorvosok néha találkoznak 
olyan páciensekkel, akiknek a kezdeti stabilitási mutatójuk alacsony. Ennek az lehet az 
oka, hogy a páciensnek előtte csontpótlásban volt része. Az ilyen magasabb kockázatú 
szituációkban a legtöbb sebész elkerülné a korai terhelési protokollt. Az implantátum ter-
heletlenségét preferálná - vagy talán egy további implantátum behelyezését - és megvárná 
amíg a stabilitás megnövekszik. Az ISQ mérések pontosságának köszönhetően azonban a 
sebész egy kellően alátámasztott protokollt választhat minden páciensének. Az elsődleges 
és másodlagos stabilitási értékek összehasonlításánál felfedezhetnek váratlan fejlődést az 
osszeointegrációs gyógyulás folyamán, és annak megfelelően járhatnak el. Ez a magas 
kockázatú betegek kezelését egyszerűbbé és jóval kiszámíthatóbbá teszi - lehetővé téve, 
hogy több ilyen beteget sikerrel kezeljenek.

•  Minőség a diagnosztikán keresztül 
A MEGA ISQ segít a fogorvosnak eldönteni, hogy mikor terheljen valamint elkerülni a 
hibás döntéseket a magas kockázatú szituációkban, a klinika számára minőségbiztosítási 
rendszerré válik. A legtöbb páciens ösztönösen megérti a stabilitás méréseket és a döntést 
mikor terheljük az implantátumot és mikor kell még várni. Ez növeli a bizalom-, biztonság- és 
minőségérzetüket. MEGA ISQ szintén megkönnyíti a kommunikációt a  sebész és protetikus, 
valamint más klinikák között. Innentől objektív módon tudnak összehasonlítani kezeléseket 
és eredményeket, és átadhatnak egymásnak értékes tudást és tapasztalatot.

Alacsony stabilitás Közepes stabilitás Magas stabilitás

Indikáció Impl. veszélyben Full splint IL Részleges Egy
2 fázisú 1 v. 2 fázisú 1 fázisú

Hagyományos Korai Azonnali
ISQ ellenőrzésSebészeti eljárás

Protetikai eljárás
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 AnyRidge
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4. Tökéletes egyezés

ISQ értékek összehasonlítása 
(Belső kutatási adatok)

• Lekerekített élű, vékony menet kialakítás
- Kisebb behajtási nyomaték
- Kiváló kezdeti stabilitás
- Nyomóerőkkel szembeni ellenállás
- Minimális tépőerő kialakulás
- Magasabb csont-implantátum kontakt

• Innovatív PengeMenet kialakítás és pontos diagnosztika
Az AnyRidge implantátumok nem függenek a kortikális csonttól a kezdeti stabilitás szempont-
jából. A kortikális csontra irányuló csökkentett stressz segít megelőzni a csont-reszorpciót 
az implantátum behelyezését követően. Az AnyRidge egyedi pengemeneteinek és kiváló 
önmetsző kialakításának köszönhetően jobb primer stabilitás érhető el bármilyen kompro-
misszumos csontszituációban. Progresszív csonttömörítést, gerinc expanziót, maximális 
nyomóerővel szembeni ellenállást és minimlizált tépő erő fellépést eredményez.

KnifeThread® - PengeMenet
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6.  Stabilitás alakulása  
különböző  
csontminőségekben

Behelyezés

55

70

Felépítmény 1 év

Implantátum stabilitás (ISQ)

1-es csontminőség
2-es csontminőség
3-as csontminőség
4-es csontminőség

5.  Kényelmes, gyors, 
könnyű

Az implantátum stabilitásának pontos mérési eredményeinek a megszerzése a MEGA ISQ 
használatával teljesen non-invazív eljárás. Általában pár másodperc alatt elvégezhető. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a páciensek kényelmesnek és megnyugtatónak találták. 

1. A SmartPeg-et az implantátumba becsavarással rögzítjük. 
2.  A kézben tartott szonda mágnesesen stimulálja a SmartPeg-et anélkül, hogy össze lenne 

kötve, vagy akár érintené azt.
3.  Egy ISQ értéket generál és megmutatja a kijelzőn. Az arányszám a stabilitást tükrözi az 

1-100-ig tartó univerzális ISQ tartományban. Minél magasabb az ISQ érték, annál stabilabb 
az imp-lantátum.

A SmartPeg egy kisméretű, precíziós kialakítású fém rúd, amelyet az implantátummal (vagy 
abutmenttel) kell összeszerelni és így kell a mérést lefolytatni. Könnyen összeszerelhető és 
minimális a helyigénye a páciens szájában.  Egyszer használatos és ötösével van csomagolva 
steril dobozban. Nem homogén csontban a SmartPeg automatikusan két merőleges irányba 
rezonál - és így ad korrekt értéket az implantátum legmagasabb, mind pedig legalacsonyabb 
stabilitási irányáról. 

A magas kezdeti stabilitási (70 és a feletti ISQ) értékek idővel nem emelkednek, még akkor 
sem ha a magas mechanikai stabilitás csökken és helyét átveszi a kialakult biológiai stabilitás. 
Alacsonyabb primer stabilitás általában idővel emelkedik a kialakuló csont remodellálódási 
(osszeointegrációs) folyamatnak köszönhetően. Az 55-ös, vagy még alacsonyabb ISQ értékek 
figyelmeztető jelek, melyeket javító intézkedések kell kövessenek: nagyobb implantátum 
átmérő, meghosszabbított gyógyulási idő, stb.

1.  SmartPeg betekerése az 
implantátumba

2.  A kézidarab mágnesesen 
stimulálja a SmartPeg-et 
anélkül, hogy hozzáérne.

3.  Az elért ISQ érték a kijelzőn 
megjelenik. Minél nagyobb 
az érték, annál stabilabb az 
implantátum.
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MEG-TORQ
2 Right Angle Driver included. 

[1 Long Type, 1 Short Type(1.2 Hex)]
MEG-TORQ

Right Angle 
Driver

Slot 0,5
Short MDR050S
Long MDR050L

Hex 0,9
Ultra-Short MDR090SS

Short MDR090S
Long MDR090L

Hex 1,2

Ultra-Short MDR120SS
Short MDR120S
Long MDR120L

Extra-Long MDR120EL

Hex 1,25
Short MDR125S
Long MDR125L

Hex 1,6
Short MDR160S
Long MDR160L

Hex 3,0 Ultra-Short RDI30U

Operating button (A)

Operating button (B)

On/Off , Torque selection

Clockwise / Counterclockwise

RPM selection

LCD Panel RPM

Rotation 
information

Battery 
Condition

Calibration mode

Torque 
information60

rpm

➲  Használható második motorként a puha csontú eseteknél
➲ Protetikai eszközök eltávolításához
➲ Moláris területekhez jól hozzáfér
➲  Disztális területre behelyezett implantátumok  

eléréséhez

Accurate Torque Value, Strong Power!

Megbízható és erős: A világ 
első német FAUL-HABER mo-
tor és svájci lassító áttételezés 
kombinációja

 II. MEG-TORQ®

Vezeték nélküli automatikus nyomatékkulcs-behajtó.

166 



Instrumentek – 167

0

rpm

CAL

  Pen Grip 
      Using upper button 

  Palm-Up Grip 
      Using lower button
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#36 OP MEG-TORQ-al

MEG-TORQ beállítások:  
35 Nm, 60 rpm

Fúrás MEG-TORQ-al

AnyRidge implantátum 4011

Implantátum behelyezése
MEG-TORQ-al

3. Klinikai előnyök
  Implantátum sebészet MEG-TORQ 

használatával, irrigáció nélkül

1. Pontos és gyors!

2. Felhasználóbarát! 1.  Az LCD digitális kijelző minden funkciót mutat: nyomatékot, sebességet, forgásirányt,  
akkumulátor állapotát és kalibrációs beállításokat.

2.  A mindkét végén elhelyezkedő működtető gomb különböző szögekben és fogási pozíciókat 
tesz lehetővé.

3. Vezeték nélküli töltés (max. 60 perc folyamatos működtetés teljesen feltöltött állapotban).
4. Ergonómikus design, könnyű használat. 
5. Egykezes működtetés nagyobb rálátást biztosít az operációs területre.
6.  Úgy működik, mint egy pontos nyomaték mérő az abutmentek és csavarok tökéletes 

megszorításához. 

1.  Lehetséges a használata a sebészeti eljárások széles körében az implantátum 
behelyezésétől az orthodonciáig különböző beállítható nyomaték és forgási sebesség 
opciókkal. 
-  Nyomaték beállítások: 5, 10, 15, 20, 25, 30 és 35 Ncm  

RPM beállítások: 15, 30, 45 és 60 RPM (fordulat/perc)

A legmagasabb RPM sebesség > Gyors kezelés
Termék Nyomaték (Ncm) Fordulatszám Funkció

MEG-TORQ
5~35N

(5N-ként beállítási 
lehetőség)

15~60
(15 RPM-ként beállítási 

lehetőség)
Gyors kezelés nagyobb forgási sebességgel  

összehasonlítva más márkákkal

N termék 10~40 25 Drága és több időbe telik betekerni  
alacsonyabb fordulatszámon

M termék 10~30 30 Nem hatékony teljesítmény az alacsony  
nyomatékérték és sebesség miatt

 

* One of the highest RPM products in the world enable to convenient and faster treatment. 

2.  A legmodernebb TCS (nyomaték kalibrációs rendszer) minimalizálja a nyo-
matékérték hibákat a motor kézidarab és a könyökdarab között. Numeri-
kus adatokat biztosít, mint abutment rögzítő csavar meghúzási nyomatéka 
(nyomaték mérő funkció).

3. A széles LCD kijelző kényelmet garantál.
4.  Több mint 2-szer gyorsabb a manuális nyomatékkulcs használatánál, így rövidebb székidőt 

tesz lehetővé.

-  Egykezes működtetés szélesíti az imp-
lantátum rálátást és növeli a produktivi-
tást és a biztonságot.

-  Könnyű protetikai használat: gyors, pon-
tos és biztonságos működtetés.

-  Az operációs terület vizuális hozzáférése 
könnyű a két működtető gombnak 
köszönhetően (fent/lent) még a szűkös 
moláris területeken is.

-  A lenyomatvételi fejek, gyógyulási csava-
rok és zárócsavarok gyorsabban és pon-
tosabban felhelyezhetők és leszedhetők.

-  A MEG-TORQ hasznosabb a disztális 
implantátumok, vagy a nehezen elérhető 
alsó 3. moláris helyeken lévő implantátu-
mok elérésénél, mint a kézi csavarhúzó.
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A képek némelyike illusztráció! Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
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