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Önállóan végzett implantációs sebészeti beavatkozás megfelelő felkészült-
ség és gyakorlat esetén javasolt.
A kiszámítható eredmény érdekében a sebészeti beavatkozáshoz használa-
tos eszközök és anyagok pontos ismerete elengedhetetlen.
Megrendelés esetén a behelyezőeszközök nem sterilen érkeznek.
Az eszközök tartósságának érdekében tájékozódjon a megfelelő karbantar-
tás módjáról, olvassa el a termék használati utasítását!

SEBÉSZETI TÁLCA  
ELEMEINEK ISMERTETÉSE

Pontozó fúró (8000-067)

Pontozó fúró. Maximális ajánlott fordulat 1200 rpm. Hűtés igénye a spi-
rálfúrókénál magasabb.

Gömbfúró (8000-066)

Jelölő gömbfúró. Maximális ajánlott fordulat 2000 rpm. Opcionálisan 
használandó. Ajánlott felhasználási területei: a kezdő fúrás lejtős kortiká-
lis esetén, nem megfelelő furat pozíció korrigálása, illetve a behelyezett 
implantátum körül kis mértékű csontplasztika elvégzése.
A sebészeti tálcának nem része, de szabad hely áll rendelkezésre a meg-
felelő elhelyezéshez.

Pilot fúrók (CP 2mmS /L)

Maximális ajánlott fordulat 2000 rpm. Nagyobb fúrási mélység (10mm+), 
és kemény csont esetén alacsonyabb 500-1000 rpm fordulat ajánlott, 
erős hűtés mellett. A pilot fúrók esetén a mélységjelölések az implantá-
tumok névleges hosszainak megfelelőek.
Navigált implantációs sebészeti beavatkozások elvégzésénél „pilot guide” 
fúróként használható két hosszban (19/22mm). A további fúrások során 
az irány megtartását az egymás furatába illő lépcsős fúrók biztosítják.  
A rendszer része a pilot fúrók megvezetését szolgáló vezetőpersely 
(GSLEEVE).

Hűtés
A fúrók használata során a kielégítő hűtésről gondoskodni kell. 
Javasolt HŰTÖTT steril fiziológiás sóoldat alkalmazása és a fúrók meg-
felelő gyakorisággal végzett teljes hosszban történő kihúzása a furatból.

A sebészeti eszközök sterilitását 
a beavatkozás során mindvégig 
biztosítani kell.
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Magfúrók (CD-1, CD-2, CD-3, CD-4, CD-5)

Magfúróink speciális kialakítású lépcsős fúrók, melyek segítségével 
pontosan tudjuk előkészíteni a Callus implantátumok magfuratát az áll-
csontgerincben. Vibrációmentes forgás, jól látható hosszjelölések, kiváló 
iránytartás, hosszú élettartam és kimagasló hűtési teljesítmény jellem-
zik. A fúrók felülete DLC bevonattal lett ellátva, ami a tartós vágóélek 
mellett a hosszjelölések jó láthatóságát is biztosítja. A három vágóélnek, 
valamint a kikísérletezett spirállefutásnak köszönhetően nagy stabilitás 
és biztos hűtőhatás garantált a fúrók használata során.
A fúrók az implantátumok átmérőjének megfelelően színjelöléssel lettek 
ellátva, ami segíti a műtét közbeni azonosításukat. A rendszer megisme-
rése során javasoljuk az ajánlott fúrási protokollok alkalmazását. A kellő 
tapasztalat megszerzésével a lépcsős fúrók és a kortikális fúrók igény 
szerinti kombinálása lehetővé teszi, hogy a D0-D4 csont típussal való 
munka során minden esetben kiszámíthatóan a kívánt primer stabilitást 
érhessünk el. A magfúrók esetében fontos tudni, hogy a hosszjelzések 
az implantátumok hosszához lettek igazítva, de a valós megmunkálási 
mélység eltér a névleges implantátumhossztól.
A fúrási hosszok a jelöléseknek megfelelően 7.6 (7), 9.35 (8.5), 10.85 (10), 
12.35 (11.5), 13.85 (13), 16.85 (16) mm . Zárójelben az implantátumok 
névleges hossza olvasható. A környező anatómiai képletek megóvása cél-
jából a valós preparálási mélységek ismerete nélkülözhetetlen!

Magfúrók méretei
CD-1 2.0/2.3 színkód nélküli

CD-2 2.25/2.85 szürke

CD-3 2.8/3.3 lila

CD-4 3.25/3.7 sárga

CD-5 3.65/4.35 kék
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Párhuzamosságot  
ellenőrző csap (PP)

A párhuzamosságot ellenőrző csap három fúró alkalmazását követően 
segít a furat irányát csonton kívül meghosszabbítva a további lépések ki-
vitelezésében: CP 2mmS/L a keskeny oldallal, CD-1 a szélesebb oldallal, 
és CD-2 a középső hengeres résszel. További átmérők esetén a magfúró 
alkalmazását ajánljuk iránytartási segédletként.
Navigált sebészeti „pilot guide” beavatkozások esetén a párhuzamossá-
got ellenőrző csap alkalmazása kifejezetten ajánlott az irányítottan meg-
határozott előfurat irányának tartásához az „önvezető” pilot fúrókkal 
kombinálva. Az eszköz közepén található furatba steril fonalat rögzítve 
csökkenthetjük a csap aspirációjának/lenyelésének a veszélyét.

Fúrószár hosszabbító (8000-057)

A fúrószár hosszabbító sebészeti könyökdarabba helyezve front régió-
ban segítheti az elongálódott fogak közti csont fúróval való elérését. A 
hosszabbítóból a fúrószárak a könyökdarab zárának oldása nélkül, teke-
rő/húzó mozdulattal távolíthatók el.
Beavatkozásokat követően ügyeljünk a hosszabbító megfelelő tisztításá-
ra. Szennyeződés vagy sérülés következtében a fúrószárak beragadhat-
nak az eszközbe.

A magfúrókon lévő hosszjelölések a 
felirat szerinti névleges implantátumhosz-
szokhoz tartozó implantációs mély-
ségeket jelölik, a csontszintre történő 
implantációnak megfelelően.
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Kortikális  
fúrók (C3.3; C3.75; C4.2; C4.8)

A kortikális fúrók alkalmazásával biztosíthatjuk, hogy az implantátumok 
körüli marginális csont ne károsodjon túlzott kompresszió miatt. Célunk, 
hogy az elért primer stabilitást lehető legnagyobb mértékben az imp-
lantátum apikális régiójában létrejövő kompresszióból nyerjük, a nyaki 
területek passzívan illeszkedő lezárása mellett. Osszeointegrációt meg-
előző terhelés igénye esetén vagy extrém puha csont ellátása során mér-
legelhetjük a kortikális fúró elhagyását, kihasználva ezzel az implantátum 
nyaki részének oszteotom hatását. A kortikális fúrók az implantátumok 
átmérőjének megfelelő színjelölésekkel ellátottak, egyszerűsítve a mű-
tét közbeni azonosításukat.

A kortikális fúró alkalmazásának mélységével tudjuk szabályozni- a csont 
keménységének figyelembevételével- a behelyezett implantátum végle-
ges stabilitását. D3 - D4 csontminőség esetén eltekinthetünk a kortikális 
fúrók használatától. D0 - D1 csontminőség esetén, amennyiben a behaj-
tási nyomaték eléri vagy meghaladja az 50 Ncm-t, akkor a kortikális fúró 
nagyobb mélységben történő használata javasolt.

Furat elkészítésének lépései

3.3 mm implantátum
Pontozó fúró (8000-067) + Vezetőcsatorna fúró (CP 2mmS /L)  
+ Magfúró (CD-1 + CD-2) + Kortikális fúró (C3.3)

3.75 mm implantátum
Pontozó fúró (8000-067) + Vezetőcsatorna fúró (CP 2mmS /L)  
+ Magfúró (CD-1 + CD-2 + CD-3) + Kortikális fúró (C3.75)

4.2 mm implantátum
Pontozó fúró (8000-067) + Vezetőcsatorna fúró (CP 2mmS /L)  
+ Magfúró (CD-1 + CD-2 + CD-3 + CD-4) + Kortikális fúró (C4.2)

4.8 mm implantátum
Pontozó fúró (8000-067) + Vezetőcsatorna fúró (CP 2mmS /L)  
+ Magfúró (CD-1 + CD-2 + CD-3 + CD-4 + CD-5) + Kortikális fúró (C4.8)

Testrész behajtókulcsok  
(ID-NS, ID-NL, ID-RS, ID-RL)

Az implantátumok gépi vagy- racsni adapterrel kombinálva- kézi nyoma-
tékkulcsos behajtását biztosító eszközök. 
Platform átmérőnként két hosszban állnak rendelkezésre. A 3.3 mm és 
3.75 mm névleges átmérőkhöz az egy gyűrűvel jelölt keskenyebb, a 4.2 mm 
és 4.8 mm névleges átmérőjű implantátumokhoz a két gyűrűvel jelöltek.
Az implantátumok stabil megtartását fehér PEEK gyűrű biztosítja (ami 
elhasználódhat és ilyen esetben a pótlását javasoljuk).
A behajtóműszerek a Callus PRO implantátumok optimális behelyezésé-
hez lettek kifejlesztve. Az implantátum protetikai kompatibilitása a be-
hajtó műszerekre nem vonatkozik, mivel az esetleges kompatibilitások 
nem identikus belsőt jelölnek.
Az implantátumok behajtása előtt győződjünk meg arról, hogy a behaj-
tóműszer teljesen beül az implantátum belső csatlakozásába. 
A behajtók RA befogás mellett standard WH hex résszel rendelkeznek a 
tartós működés érdekében.
A behajtószáron található „háromszög” szögben döntött multi-unit felé-
pítmények alkalmazásához jelent segítséget. Az implantátum behajtása 
során javasoljuk, hogy a „háromszög” valamelyik csúcsa a (leendő) nagy-
metszők irányába nézzen.
Műtétet követően a PEEK gyűrű környezete mechanikailag  megtisztítandó.
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Racsnis kulcs folyamatos 
nyomatékleolvasással (1000600)

Kalibrálást nem igénylő, aktuális forgatónyomaték leolvasását segítő 
racsniskulcs. Skála: 10-30-50-70 Ncm.

50 Ncm-t meghaladó behajtási nyomaték a marginális csontot és az imp-
lantátum belső geometriáját is hátrányosan érintheti. A mért behajtási 
nyomaték vékony implantátumok esetén nagyobb felületarányos csont-
kompressziót jelent, mint a vastagabbaknál, ezért vékony implantátumok 
esetén kerülendő az extrém, 50 Ncm-t meghaladó behajtási nyomaték 
alkalmazása. Amennyiben nem biztos benne, hogy az implantátumot el-
fogadható nyomatékértékkel teljesen a kívánt mélységbe tudja juttatni, 
még időben távolítsa el az implantátumot a furatból a forgásirány meg-
változtatásával. Ezt követően a kortikális fúrót a megelőzőnél nagyobb 
mélységben alkalmazva preparáljon tágabb üreget, majd kísérelje meg 
az implantátum újbóli behajtását.
Figyelem: Egy behajtás során megállított implantátum újbóli forgásba ho-
zása érdekében leküzdendő tapadási súrlódás jelentősen meghaladhatja 
azt a nyomatékértéket, aminél a behajtást előzőleg megszakítottuk.

Racsni adapter (1000274)

A racsni adapter nyomatékkulcsban és szabadkézzel WH hex és RA be-
fogás alkalmazása esetén egyaránt használható.

Csavarhúzók
RA befogású csavarhúzó zárócsavarok, ínyformázók, átmenő csavarok 
rögzítéséhez. Leggyakrabban racsni adapterrel kombinálva használjuk.
Záró-, ínyformázó csavarok esetén 15 Ncm nyomaték alkalmazása ja-
vasolt. Minden esetben ellenőrizzük, hogy az implantátum körüli csont 
nem jelent-e akadályt a protetikai elemeink platformra illeszkedésének.

A nyomatékkulcs és a sebészeti tálca használata és karbantartása kap-
csán tanulmányozza a használati útmutatót!
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