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All medical devices indicated here bear the  mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC. * =  1253.

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων σε καταπονημένο φατνίο – μόσχευμα οστού συλλέγεται από το οπισθογόμφιο 
όγκωμα της άνω γνάθου. 

Eικ. 1 Αρχική κλινική εικόνα: 
υπάρχει φλεγμονή στον 
περιβάλλοντα ιστό του αριστερού 
κεντρικού τομέα με κάταγμα ρίζας.

Eικ. 4 Οστεοτομία με υπερώια 
προσέγγιση.

Eικ. 7 Αξιολογείται το εύρος του 
οστικού ελλείμματος. Μετρώντας 
το εύρος του οστικού ελλείμματος 
σε ύψος και πλάτος.

Eικ. 2 Ελάχιστα επεμβατική 
εξαγωγή δοντιού με περιοτόμο και 
μινι-μοχλούς για να διατηρηθεί η 
αρχιτεκτονική των ούλων.

Eικ. 5 Εισάγεται ένα εμφύτευμα 
Replace Select Tapered TiUni-
te 5x16mm (Nobel Biocare, 
Γκέτεμποργκ, Σουηδία). Η τελική 
ροπή εισαγωγής ήταν 50 Ncm.

Eικ. 8 - 12 Ένα οστικό μόσχευμα 
συλλέγεται από το παρειακό 
τοίχωμα της περιοχής του άνω 
φρονιμήτη με μια ευθεία σμίλη.

Eικ. 3 Αξιολόγηση με 
περιοδοντική μήλη. Παρατηρείται 
καθολική απουσία του παρειακού 
οστικού τοιχώματος.

Eικ. 6 Επιβεβαίώση του εύρους 
του οστικού ελλείμματος.
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Eικ.13 - 14 Οι οριστικές διαστάσεις 
του μοσχεύματος μετά τη 
διαμόρφωσή του, σύμφωνα με το 
μέγεθος του ελλείμματος και τη 
μορφή του.

Eικ. 15 - 16 Το οστικό μόσχευμα 
εισάγεται στο φατνίο για 
να αποκτηθεί μια πρώιμη 
σταθερότητα από την αντιστήριξη.

Eικ. 17 Μυελός οστού τοποθετείται 
μεταξύ του εμφυτεύματος και 
του οστικού μοσχεύματος. 
Παρατηρείστε το πάχος του νέου 
παρειακού φλοιώδους οστού.

Eικ. 18 Εισάγεται μια βιδωτή 
προσωρινή αποκατάσταση 

Eικ. 19 Κλινική εικόνα 90 ημέρες 
αργότερα.

Eικ. 20 - 21 Μετά από 4 μήνες, 
φαίνεται η ωρίμανση του μαλακού 
ιστού στην αρχιτεκτονική των 
ούλων. Διακρίνεται ολοκάθαρα 
η διατήρηση του όγκου του 
μαλακού ιστού.

Fig 23. CBCT sagital view 3 years later. There is adequate buccal bone thickness at the 
region of the implant.

Eικ. 22 Ολοκληρώνεται η 
κατασκευή και τοποθετείται η 
στεφάνη πορσελάνης. Αισθητικό 
αποτέλεσμα ύστερα από έλεγχο 
στα 2 χρόνια της αποκατάστασης.

Eικ. 23 CBCT απεικόνιση 3 
χρόνια αργότερα. Υπάρχει 
ικανοποιητικό πάχος 
οστού στην περιοχή του 
εμφυτεύματος. 
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IDR
Άμεση οδοντοφατνιακή αποκατάσταση

To IDR Σετ σύμφωνα με τον Dr.J.C.M. Rosa

Η επιλογή της κατάλληλης σμίλης για 
την αφαίρεση του μοσχεύματος από το 
οπισθογόμφιο όγκωμα της άνω γνάθου 
γίνεται σύμφωνα με το σχήμα του 
υπάρχοντος ελλείμματος στην περιοχή 
υποδοχής και τον απαιτούμενο οστικό όγκο.
Τα πιο κατάλληλα σχήματα σμιλών είναι οι 
ευθείες και με διαμέτρους 6, 8 ή 10 mm 
εύρους. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η 
επιλεγόμενη σμίλη θα πρέπει να είναι 2 mm 

ευρύτερη από το εύρος του μοσχεύματος 
που θα αφαιρεθεί.
Αυτές οι σμίλες έχουν ένα μετρημένο 
σε χιλιοστά ενεργό άκρο, με σκοπό να 
διευκολύνουν τη μέτρηση του μοσχεύματος 
τη στιγμή της αφαίρεσής του, επιτρέποντας 
την συλλογή οστικού δείγματος σε 
κατάλληλο μήκος και πάχος.

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή Τιμή

1790-90

IDR Σετ με τη θήκη SCHWERT 
274x172x41 mm 
 
Αποτελείται από:

966,00 €

1675-06 6 mm, Οστεοτόμος 18cm 90,00 €

1675-08 8 mm, 8mm, Οστεοτόμος 18cm 90,00 €

1675-10 10 mm, Οστεοτόμος 18cm 90,00 €

1676-06 6 mm, Μετρητής 18cm 107,00 €

1676-08 8 mm, Μετρητής 18cm 107,00 €

1676-10 10 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / 
Gouge, 18 cm 107,00 €

1697-0Ti

Βαθμομέτρηση  
3/6/9/12/15/mm, διαμέτρου 
1/2mm
Συμπυκνωτής οστού με 
εναλλασσόμενα άκρα τιτανίου.

60,00 €

2619-10 Ανοξείδωτο μπωλ 11,50 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  José Carlos Martins da Rosa
n  Πτυχίο Οδοντιατρικής, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σάντα Μαρία Οδοντιατρικής Σχολής –  UFSM- Σάντα Μαρία/RS, Βραζιλία 1988
n  Εξειδίκευση στην Περιοδοvτολογία, Σαο Πάολο, Σύνδεσμος Οδοντιάτρων –APCD – Μπαουρού/SP, Βραζιλία 1991
n  Εξειδίκευση και Μεταπτυχιακό στην Προσθετική, CPO SLMandic-Κέντρο Οδοντιατρικών Ερευνών Sao Leopoldo Mandic- Καμπίνας/ SP, 

Βραζιλία 2005.
n  Διδακτορικό στην εμφυτευματολογία, CPO SLMandic-Κέντρο Οδοντιατρικών Ερευνών Sao Leopoldo Mandic- Καμπίνας/ SP, Βραζιλία.
n  Συγγραφέας βιβλίου: Άμεση οδοντοφατνιακή αποκατάσταση – Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων σε καταπονημένα φατνία, από εκδόσεις 

Santos (Σάο Πάολο, Βραζιλία) στα Πορτογαλικά και στα Ισπανικά και από τις εκδόσεις Quintessence στα Αγγλικά.
n  Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος, Κασίας ντο Σολ - RS, Βραζιλία.

Ιωάννης Τςάπράζης άΕ
ΟδΟντιατρικα - ΟρθΟδΟντικα Ειδη
Mιχαλακοπούλου 157, 115 27 Γουδή 
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, 210 7750.140 • Fax.: 210 7711.100 
Ε-mail: info@tsaprazis.gr • www.tsaprazis.gr

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


