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  UYARI! 
Ürünle birlikte kullanıcıya teslim edilen bu kullanım kılavuzunda belirtilen şartların kullanıcı tarafından okunması, 
anlaşılması önem arz etmektedir. Kullanıcılar; bu dokümanı teslim almakla, yapılan açıklama ve şartları kabul etmiş 
sayılacaklardır. 
KULLANMA TALİMATI  
Dental implant tedavisi karmaşık cerrahi ve restoratif işlemler içermektedir. Bu tür uygulamalar bu alanda gerekli eğitimi 
almış diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetersiz eğitim, cerrahi ve prostetik komplikasyonlara yol açarak 
implantın ve restorasyonun başarısızlığına sebep olur. Osteotomi hazırlığı ve implant yerleştirme kılavuz ilkelerinin ayrıntılı 
açıklaması için lütfen uygun cerrahi kılavuzuna/kılavuzlarına bakınız. 
TANIM 
Supra Medikal Dental İmplantları biyouyumlu titanyumdan elde edilmiştir. Supra Medikal Dental İmplantlarının yüzey 
mikro yapısı, osseointegrasyon için optimal yüzey elde edilmesi için yüzey işlemlerinden geçirilmiştir.  
Kutunun içinden çıkan parçalar aşağıdaki gibidir: Sıraya göre; implant, abutment, iç vida, kapama vidası ve ölçü alma 
parçası. 
 
DENTAL İMPLANT SİSTEM PARÇALARI 

 
DENTAL İMPLANT                    ABUTMENT                    İÇ VİDA      KAPAMA VİDASI  ABUTMENT ÖLÇÜ ALMA 
 
ENDİKASYONLARI 
Supra Medikal Dental İmplant Sistemlerinin parçaları, kısmen veya tam dişsiz maksiler veya mandibuler arklarda tek üye, 
çok üyeli veya tüm ark sabit ve/veya hareketli protezlerin desteklenmesinde ve/veya tutuculuğunda kullanılabilir. Bununla 
beraber Çene ve yüz defektlerinde, Hareketli bölümlü protez kullanımında güçlük çeken hastalarda, Tam protezlerden fazla 
beklentisi olan hastalarda, Aşırı kusma refleksi olan hastalarda, Ortodontik ankraj amaçlı olarak, Konservatif tedavi isteği 
(Hastanın sağlıklı dişlerine müdahale edilmemesi isteği) olan hastalarda endikedir. 
KONTRENDİKASYONLAR 
Supra Medikal Dental İmplantları, çene osteomyeliti, anatomik bozukluk ve yetersizlik, TME hastalıkları, aşırı çene 
parafonksiyonları, yetersiz ağız hijyeni, makroglossi, bruksizm, tekrarlanan ağız mukozası hastalıklarında  ve radyoterapi 
alan hastalarda kullanılmamalıdır. 
Supra Medikal Dental İmplant Sistemlerinin parçaları, sistemik olarak; kemik sistemi ile ilgili hastalıklar, endokrinolojik 
hastalıklar, hematopoetik sistem rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, kronik böbrek hastalıkları, karaciğer sirozu, çeneyle 
alakalı alerjik hastalıklar, immun sistem bozuklukları, fokal enfeksiyon, çeneyi ilgilendiren tümoral hastalıklar durumlarında 
hastanın doktoru ile konsültasyon alınmalıdır. 
UYARILAR 
İmplant steril ambalajdadır. Ürünler steril olarak kullanılmalıdır. Kullanım anından önce kutu kapağı hiçbir şekilde 
açılmamalıdır. Cerrahi set parçaları steril değildir. Set parçaları kullanılmadan önce otoklav yöntemiyle steril edilip sonra 
kullanılmalıdır. 
Supra Medikal Dental İmplant sistem elemanları sadece, kendi sistem elemanlarıyla birlikte kullanılmalıdır. 
İmplantlar uygun çapta, yeterli sayıda ve diş arkı ile uyumlu bir eksende yerleştirilmelidir. 
İmplant boyu ve çapına uygun frezler kullanılmalıdır. 
Kontaminasyon riskine karşı implant steril paketten çıkarıldığı anda yüzeyine dokunulmadan gerekli ekipmanlar yardımıyla 
kemikte açılan yuvaya yerleştirilmelidir. 
Bir implant üzerine, işlevsel kapasitesinden fazla yüklenilmesi durumunda aşırı kemik kaybı veya dental implantın kırılması 
görülebilir. Fizyolojik ve anatomik durumlar dental implantların performansını etkileyebilir. 
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Hastanın ağzı içinde küçük bileşenlerin yanlış kullanımı aspirasyon ve/veya yutma riski taşır.  
İmplantta mobilite veya %50’den fazla kemik kaybı gösterirse implantın çıkarılması değerlendirilmelidir.  
Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş Supra dental ürünlerinin tekrar kullanılması, ürün kontaminasyonu, hasta enfeksiyonu 
ve/veya cihazın amaçlanan performansı göstermemesine neden olabilir. Dolayısı ile kullanım sonrasında ikinci kullanım 
için uygun değildirler. 
Yere düşen, hastanın ağzının içine düşen ve cerrahi tablaya düşen implantlar kesinlikle kullanılmamalıdır.  Bu implantların 
kullanılma durumunda kontaminasyona neden olabilir. 
HASTA BİLGİLENDİRME 
Cerrahi bölge operasyon öncesi ve sonrası temiz tutulmalıdır. Operasyon sonrası soğuk kompres uygulanması gerekir. Hasta 
cerrahi bölgenin temizliği konusunda bilgilendirilmelidir. İmplant yerleştirilen bölge erken dönemde çiğneme hareketleriyle 
yüke maruz bırakılmamalıdır. Cihazın performansında değişiklik olduğunda ne yapman gerektiğini hususu implantasyonda 
kaynaklı riskler hastaya bidirilmelidir. 
YAN ETKİLER 
Supra Medikal Dental İmplantlar kullanılırken şu yan etkiler gözlenebilir; yara dikişlerinde açılma, geç iyileşme, uyuşma, 
ödem, kanama, hematom, enfeksiyon, iltihap, lokal ya da genel alerjik reaksiyon. 
PAKETLEME VE STERİLİZASYON 
Supra Medikal İmplantları, kapama vidaları, abutmentlar, iç vidalar ve ölçü alma parçaları ile birlikte steril olarak 
paketlenmiştir. İmplantların sterilizasyonu için gamma radyasyon kullanılmaktadır. Sterilizasyon etikette belirtilen son 
kullanma tarihine kadar geçerlidir. Deforme olmuş ve raf ömrü geçmiş paketler kullanılmamalıdır. Kontamine olmuş 
implantlar tekrar sterilize edilemez. İmplantların yeniden kullanılması klinik başarısızlığa ve enfeksiyon, implantların 
entegre olmaması, kemik kaybı ve bitişik yapılara hasar dahil, veya bunlarla sınırlı olmayan komplikasyonlara neden olabilir. 
İmplant yüzeyine elle dokunulmamalıdır, zira bu onun yüzey özelliklerini bozabilir. Set parçaları otoklav ile standart 
sterilizasyon tekniklerine göre sterilize edilmelidir. 
RAF ÖMRÜ 
Son kullanma tarihi her implant paketinin üzerinde açıkça belirtilmiştir. 
SAKLAMA VE KULLANIM 
Ürünler orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Sterilliği koruyan tüpte hasar oluşması durumunda ürün 
kullanılmamalıdır. Kullanılan ürünler tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir. 
TEDAVİ PLANLAMASI 
Kapsamlı hasta muayenesi, operasyon öncesi röntgenler, operasyon öncesi teşhis ve tedavi planlaması implant tedavisinden 
önce yapılmalıdır. Yetersiz planlama ve değerlendirme implant komplikasyonlarına hatta implantın başarısız olmasına neden 
olabilir. 
CERRAHİ PROSEDÜR 
İmplant bölgesinin hazırlanması Supra Medikal cerrahi setindeki frezlerle 300-800 rpm işlem hızıyla bol irrigasyon altında 
gerçekleştirilmelidir. Kemiğin ısınmamasına dikkat edilmelidir. Keskinliğini yitirmiş frezlerin kullanılmasında 
kaçınılmalıdır. Kemikte gereksiz travmaya ve ısınmaya neden olabilir. Delme işlemindeki frez kullanımında aşağıdaki tablo 
önerilmektedir.   
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İMPLANTLARIN CERRAHİ OLARAK YERLEŞTİRİLMESİ 
İmplantın boyunu ve çapını ürün etiketinden kontrol ediniz. Ürün ambalajında izlenebilirliği sağlamak için etiket mevcuttur. 
Bu etiketi hastanın dosyasına yapıştırınız. Dış paketi açınız ve steril iç paketi cerrahi alana boşaltınız. İmplantı cerrahi olarak 
hazırlanmış implant yuvasına taşımak için Supra Medikal implant taşıyıcısını kullanınız. İmplant paketinin açılması şu 
şekildedir:  

1- Karton kutunun üst kısmındaki açma bölgesini yırtarak üst kapağı açınız 
2- İçindeki plastik ambalajın kapağını açınız 
3- Renkli plastik kutuyu cerrahi tablaya yavaşça ters çevirerek bırakınız. 
4- Renkli plastik kutunun üst tarafında “1” numarası yazan kapağı açınız. 
5- Supra taşıma parçasını implantın üst tarafından takın ve saat yönünün tersine çevirerek hafifçe kutudan çıkarın. 
6- Implantı taşıma parçası ve ratchet yardımı ile kemikte açtığınız deliğe boyun kısmı kemikle aynı hizaya gelinceye 

kadar saat yönünde çevirerek yerleştirin. 
7- “1” numaralı kapağın içindeki kapama vidasını el anahtarı yardımı ile alın ve implantın üzerine saat yönünde 

yerleştirin. 
 
İMPLANTLARIN İYİLEŞME SÜRECİ 
Genel olarak implantlar hastanın kemik kalitesi, tipi ve genel sağlık durumuna bağlı olmak üzere, 3-4 ay arası iyileşmeye 
bırakılmalıdır. İmmediyat ve erken yükleme, doğru vaka seçimi ve literatürde kabul edilmiş immediyat yükleme 
protokollerine bağlı kalınmak ile gerçekleştirilebilir. Eğer immediyat yükleme yapılacaksa, implantın ilk torku 35Ncm’den 
az olmamalıdır, oklüzyon kontrol edilmelidir, birden çok implant varsa splintlenmelidir ve tam dişsizlik durumlarında 
mandibulada en az 4, maksillada 6 implant birbirine protezle bağlanmalıdır. 
YERLEŞTİRME 
Supra Medikal abutmentları, implantlara iç vida ile el anahtarı yardımı ile yerleştirilir. 30-35 Ncm tork parçalar arası optimal 
bağlantı için önerilmektedir.  
Supra Medikal dental implant sistemleri ile cerrahi setleri birbirleriyle uyumludur. 
 
SEMBOLLER 
 

 

      ambalajı zarar görmüş ürünü kullanmayın                 Uyarı 
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