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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• Συνεχής και άμεσος διακλυσμός στα τρυπάνια
• Απαιτείται σημαντικά λιγότερος διαφραγματικός χώρος
• Χρησιμοποιήστε 2 χέρια, αντί για 4
• Δεν απαιτούνται ειδικά κλειδιά/κουτάλια καθοδήγησης χειρουργικών φρεζών
• Καμία άμεση επαφή των κοπτικών εργαλείων με τους δακτυλίους 
• Αποφυγή δημιουργίας μεταλλικών ρινισμάτων με αποτέλεσμα τα τρυπάνια να 

διαρκούν περισσότερο
• Δακτύλιοι καθοδήγησης σε δύο διαμέτρους για ιδανική διαεμφυτευματική απόσταση
• Τρία μήκη τρυπανιών με λιγότερα τρυπάνια στη χειρουργική κασετίνα
• Μια κασετίνα διαχειρίζεται όλους τους τύπους εμφυτευμάτων PALTOP
• Καλύπτει μήκη εμφυτευμάτων από 6mm έως 16mm
• Καλύπτει διαμέτρους εμφυτευμάτων από 3,25mm έως 5mm



3

WIDENARROW

Ø3.25mm Ø3.75mm Ø3.25mm Ø3.75mm Ø4.20mm Ø5.0mm

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PALTOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ.
Το μοναδικό σύστημα δακτυλίου ψηφιακής καθοδήγησης PALTOP (DGS) καθοδηγεί τη  
χειρολαβή μέσω του χειρουργικού οδηγού για να προβείτε με ακρίβεια σε τρυπανισμούς.
Τα χειρουργικά τρυπάνια είναι ειδικά σχεδιασμένα, χρησιμοποιούνται διαδοχικά  
στην χειρουργική χειρολαβή και δημιουργούν ακριβείς οστεοτομίες με βάση τον  
ψηφιακό σχεδιασμό.
Επίσης, υπάρχει ειδικό παράθυρο πλευρικά του DGS το οποίο επιτρέπει τον 
άμεσο διακλυσμό του τρυπανιού.

Το σύστημα PALTOP DGS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν υπάρχει ελάχιστος  
διαφραγματικός χώρος, όπως στην οπίσθια άνω και κάτω γνάθο.
Ο σχεδιασμός DGS επιτρέπει στο τρυπάνι να εισέλθει στον δακτύλιο του χειρουργικού  
οδηγού υπό γωνία και η διόρθωση της γωνίας γίνεται όταν το τρυπάνι  
έρθει σε επαφή με το οστό.

Ευρύς και Στενός Δακτύλιος 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ PALTOP ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ, ΕΥΡΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΣ.

Ο στενός δακτύλιος μπορεί να τοποθετηθεί σε 
μικρότερη απόσταση σε σχέση με τα όμορα δόντια ή 
τους όμορους δακτυλίους.  
Η κατάλληλη διάμετρος του δακτυλίου επιλέγεται  
κατά τον ψηφιακό σχεδιασμό .

Όλα τα τρυπάνια και οι φρέζες countersink μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με το ευρύ DGS και τον ευρύ 
δακτύλιο. Το στενό DGS/στενός δακτύλιος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για κοπτικά εργαλεία έως και την 
3,75χιλ. διάμετρο εμφυτεύματος. 

Χρησιμοποιείται 
για διαμέτρους 
εμφυτευμάτων 

3.25 και 3,75 χιλ.

Χρησιμοποιείται για  
όλα τα εμφυτεύματα.

Απαραίτητο 
για διαμέτρους 
εμφυτευμάτων  
4,2 και 5,0 χιλ.
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FULLY GUIDED ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Γωνιακή χειρολαβή
Η κασετίνα περιλαμβάνει 
γωνιακή χειρολαβή 20:1 η οποία 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για να 
ενώνεται με το στενό και ευρύ 
DGS. H χρήση κασετίνας πλήρους 
καθοδήγησης μπορεί να γίνει 
μόνον χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη χειρολαβή. 
Η χειρολαβή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό σχεδόν με όλα τα 
χειρουργικά μοτέρ εμφυτευμάτων.
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     DGS (δακτύλιος ψηφιακής καθοδήγησης)  
     Ευρύς/Στενός
Το DGS συνδέεται με την ειδικά σχεδιασμένη γωνιακή χειρολαβή 
και το DGS με τη σειρά του καθοδηγείται εντός των δακτυλίων του 
χειρουργικού οδηγού. Τοποθετήστε το σωστό DGS (ευρύ/στενό) 
ανάλογα με τη διάμετρο των δακτυλίων του χειρουργικού οδηγού. Το 
στενό DGS συνδυάζεται με το στενό δακτύλιο του οδηγού και το ευρύ 
DGS με τον ευρύ δακτύλιο. 
Το DGS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κοντό πιλοτικό τρυπάνι και τα μήκη τρυπανιών 
20/25/30χιλ. Το DGS τοποθετείται εντός των ειδικών υποδοχών στην κεφαλή της γωνιακής 
χειρολαβής. Το DGS πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί εντός της χειρολαβής και στη συνέχεια 
όλα τα τρυπάνια τοποθετούνται διαμέσου του DGS στο μάνταλο της χειρολαβής. Μετά την 
τοποθέτηση του DGS και των τρυπανιών στην χειρολαβή θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι 
το τρυπάνι έχει ασφαλιστεί εντός του μαντάλου της χειρολαβής.

     Αρχικό πιλοτικό τρυπάνι
Το αρχικό, πιλοτικό τρυπάνι χρησιμοποιείται για να μαρκάρει και να δημιουργήσει 
την αρχική, πιλοτική οστεοτομία. Το DGS θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός του 
δακτυλίου του χειρουργικού οδηγού προτού το τρυπάνι ακουμπήσει το οστό.

    Τρυπάνι διατομής μαλακών ιστών Στενό/Ευρύ
Το τρυπάνι διατομής μαλακών ιστών περιλαμβάνει πιλοτικό τρυπάνι 2 χιλ. σε 
διάμετρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι του αρχικού πιλοτικού τρυπανιού. 
Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις τοποθέτησης εμφυτεύματος χωρίς αναπέταση 
κρημνού. Το στενό τρυπάνι διατομής μαλακών ιστών τοποθετείται εντός του στενού 
δακτυλίου του χειρουργικού οδηγού και ομοίως το ευρύ στον ευρύ δακτύλιο.  
Η χρήση του τρυπανιού διατομής μαλακών ιστών δεν συνδυάζεται με το DGS.

    Τρυπάνια 
    Μ=2O (Καφέ)   Μ=25 (Μωβ)   Μ=30 (Ασημί)
Η σειρά των τρυπανιών με την ένδειξη Μ=(20/25/30) αντιπροσωπεύει 
τα 20/25/30 χιλιοστά σε κατακόρυφο βάθος, όπως μετριέται από την 
κορυφή του του δακτυλίου στον χειρουργικό οδηγό, έως το κατώτερο 
βάθος της οστεοτομίας.
Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο πρωτόκολλο τρυπανισμού.  
Τα τρυπάνια χρησιμοποιούνται σε διαβάθμιση διαμέτρου έως το 
επιθυμητό πλάτος οστεοτομίας. Υπάρχει ειδική σήμανση των διαμέτρων 
2.0/2.4, 3.25, 3.75, 4.2, 5.0. στην αριστερή πλευρά των τρυπανιών. 

Προαιρετικό
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  Τρυπάνι Countersink
Tο τρυπάνι countersink χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχει συμπαγές οστό. 
Τα τρυπάνια αυτά έχουν ένδειξη μπλε (3.25), πράσινο (3,75) 
κόκκινο (4,2), κίτρινο (5,0) για να αντιστοιχούν στην τελική 
διάμετρο εμφυτεύματος.
Τα τρυπάνια countersink θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς 
το DGS.
Το μπλε (3,25) και το πράσινο (3,75) καθοδηγούνται απευθείας 
από το στενό δακτύλιο του χειρουργικού οδηγού.
Το κόκκινο (4.2) και το κίτρινο (5.0) καθοδηγούνται από το 
φαρδύ δακτύλιο. 
Τα εργαλεία countersink έχουν νούμερα από 4-16 τα οποία 
αναφέρονται στον αριθμό offset.*
Αν και οι αριθμοί δεν είναι ορατοί ενώ το τρυπάνι 
περιστρέφεται, το βάθος μπορεί να ελεγχθεί με μέτρηση του 
κατάλληλου αριθμού ευρειών μαύρων ζωνών σε σχέση με το 
προεπιλεγμένο αριθμό offset. 

    Μεταφορείς εμφυτευμάτων
Στενός/Ευρύς μεταφορέας - Επιλέξτε στενό μεταφορέα 
όταν χρησιμοποιείτε στενό DGS/δακτύλιος. Επιλέξτε ευρύ 
μεταφορέα όταν χρησιμοποιείτε ευρύ DGS/δακτύλιος.
Κοντός, μεσαίος, μακρύς μεταφορέας - Ο χαρακτηρισμός 
αναφέρεται στο συνολικό μήκος του μεταφορέα. Ο κοντός έχει 
μετρήσεις από 8-10χιλ. (από την κορυφή του δακτυλίου στον 
χειρουργικό οδηγό έως το πάνω μέρος του εμφυτεύματος).  
Ο μέσος έχει 8 - 14 χιλ., ο μακρύς έχει 8 - 18 χιλ.. Αυτός ο 
αριθμός υποδεικνύεται στο πρωτόκολλο τρυπανισμού ως ο 
αριθμός offset.
NP/PCA & SP – o NP/PCA (Narrow Platform, 3.25 εμφύτευμα 
και εμφυτεύματα κωνικής σύνδεσης PCA) και ο SP (Standard 
Platform 3.75, 4.2, 5.0 εμφύτευμα) αναφέρονται στον τύπο 
σύνδεσης του εμφυτεύματος.
Ο μεταφορέας εμφυτεύματος χρησιμοποιείται για την 
καθοδήγηση του εμφυτεύματος στην προκαθορισμένη θέση.  
Το ένα άκρο συνδέεται με τον αντάπτορα της γωνιακής 
χειρολαβής και το άλλο άκρο συνδέεται με το εμφύτευμα. 
Ο μεταφορέας εμφυτεύματος κουμπώνει/ταιριάζει και 
καθοδηγείται από το δακτύλιο του χειρουργικού οδηγού.

* O αριθμός offset είναι η απόσταση 
από το δαχτυλίδι του χειρουργικού 
οδηγού έως την πάνω επιφάνεια του 
εμφυτεύματος και αναφέρεται στο 
πρωτόκολλο τρυπανισμού για κάθε 
εμφύτευμα ξεχωριστά.

Προαιρετικό
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 Αντάπτορας γωνιακής χειρολαβής
Ο αντάπτορας γωνιακής χειρολαβής ταιριάζει στη γωνιακή 
χειρολαβή και συνδέεται και οδηγεί το μεταφορέα του  
εμφυτεύματος.

  Καστάνια ροπής
Η καστάνια ροπής περιλαμβάνει τετράγωνη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι 
ρυθμιζόμενης ροπής.
Η καστάνια παρέχει την ακρίβεια που απαιτείται για τη ροπή  
στρέψης των εμφυτευμάτων και εξαρτημάτων της PALTOP.
-  Η συνιστώμενη ροπή στρέψης του εμφυτεύματος είναι  

35-50 N/cm.
-  Η καστάνια ροπής συνδέεται απευθείας  

στο μεταφορέα του εμφυτεύματος και  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι της  
γωνιακής χειρολαβής με τον αντάπτορα  
του μεταφορέα.

  Κατσαβίδι 1.25
Το παρεχόμενο κατσαβίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις βίδες PALTOP.

  Καρφίδες πλάγιας στήριξης
Οι καρφίδες πλάγιας στήριξης χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του 
χειρουργικού οδηγού όταν αυτό απαιτείται.
Απαιτείται επίσης ειδικός σχεδιασμός για την χρήση τους.
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ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ:

Βήμα 1
Ψηφιακός σχεδιασμός χειρουργικού οδηγού

Βήμα 3
Τοποθέτηση DGS στην γωνιακή χειρολαβή

Βήμα 2
Έδραση χειρουργικού οδηγού

Κατά τον ψηφιακό σχεδιασμό, ο σχεδιαστής 
επιλέγει την κατάλληλη διάμετρο δακτυλίου από 
μία ψηφιακή βιβλιοθήκη δακτυλίων. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν διάφορα λογισμικά 
σχεδιασμού όπως: Implant studio, 3shape,  
Exoplan, Blue Sky plan.

Προβείτε σε έδραση του χειρουργικού οδηγού 
ενδοστοματικά. Η έδραση θα πρέπει να γίνει 
σχετικά παθητικά χωρίς να ασκείται ιδιαίτερη 
δύναμη. Βεβαιωθείτε ότι ο νάρθηκας εδράζεται 
με ασφάλεια στο στόμα του ασθενούς. 
Η επαρκής έδραση του οδηγού γίνεται με 
έλεγχο των παραθύρων που υπάρχουν στην 
πάνω επιφάνεια του οδηγού. Θα πρέπει να γίνει 
επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα 
στα δόντια/μαλακούς ιστούς και τη ρητίνη του 
χειρουργικού οδηγού, στις θέσεις που υπάρχουν 
τα παράθυρα.

Τοποθετήστε το κατάλληλο DGS (στενό/ευρύ) 
ανάλογα με τη διάμετρο του δακτυλίου στο 
χειρουργικό οδηγό. 
Επιλέξτε το αρχικό πιλοτικό τρυπάνι ώστε το 
DGS να βρίσκεται εντός του δακτυλίου του 
οδηγού, προτού το τρυπάνι ακουμπήσει το 
υποκείμενο οστό. 
Σε περίπτωση που το αρχικό πιλοτικό τρυπάνι 
δεν έχει τη δυνατότητα να τρυπανίσει το 
οστό, παρόλο που το DGS έχει τοποθετηθεί 
πλήρως εντός του δακτυλίου του οδηγού  
(πχ. μετεξακτικό φατνίο), τότε επιλέξτε το 
αμέσως επόμενο τρυπάνι το οποίο είναι το L20 
2.0/2.4 για να προβείτε σε τρυπανισμό.

Το DGS κλειδώνει εντός της γωνιακής 
χειρολαβής κλείνοντας το μάνταλο.
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Βήμα 4
Τρυπανισμός αρχικής οστεοτομίας

Βήμα 5
Αφαίρεση του αρχικού πιλοτικού τρυπανιού 

από την γωνιακή χειρολαβή

Βήμα 6
Επιλογή μήκους τρυπανιού με βάση το  

πρωτόκολλο τρυπανισμού

*Εναλλακτικά (αντικατάσταση βημάτων 3-4)

Χρήση τρυπανιού διατομής μαλακών ιστών

Ο τρυπανισμός της αρχικής οστεοτομίας γίνεται 
με τη χρήση του αρχικού πιλοτικού τρυπανιού. 
Το DGS θα καθοδηγήσει το αρχικό πιλοτικό 
τρυπάνι και θα κεντράρει με ακρίβεια την 
αρχική οστεοτομία. Το DGS είναι απαραίτητο να 
βρίσκεται εντός του δακτυλίου του οδηγού (Α) 
πριν το τρυπάνι ακουμπήσει το υποκείμενο οστό 
(Β) (δείτε την εικόνα άνω). Το αρχικό πιλοτικό 
τρυπάνι θα δημιουργήσει αρχική οστετομία 
βάθους 2χιλ.-3χιλ. η οποία θα λειτουργήσει 
ως υποδοχή για το επόμενο τρυπάνι. Η 
προτεινόμενη ταχύτητα για όλα τα τρυπάνια της 
κασετίνας είναι 850 rpm.

Μετά το πέρας της αρχικής οστεοτομίας,  
ανατρέξτε στο πρωτόκολλο τρυπανισμού, το 
οποίο αναφέρει την ορθή σειρά μήκους τρυπανιών 
(20mm/25mm/30mm) που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη προσχεδιασμένη οστεοτομία. Υπάρχουν 
3 σειρές τρυπανιών ανάλογα με το μήκος 
τους 20mm/25mm/30mm. Το πρωτόκολλο 
τρυπανισμού υποδεικνύει την ορθή  σειρά για 
κάθε εμφύτευμα ξεχωριστά. 
Τα τρυπάνια χρησιμοποιούνται διαδοχικά 
ανάλογα με τη διάμετρο τους, έως ότου 
δημιουργηθεί η επιθυμητή διάμετρος 
οστεοτομίας για το επιθυμητό εμφύτευμα. 
(Η αναγραφόμενη διάμετρος αναφέρεται στη 
διάμετρο του εμφυτεύματος και όχι στη διάμετρο 
της οστεοτομίας).
Κάθε σειρά χρησιμοποιείται έως ότου επιτευχθεί 
η επιθυμητή διάμετρος της οστεοτομίας.

Αφαιρέστε το αρχικό πιλοτικό 
τρυπάνι από το DGS και τη 
γωνιακή χειρολαβή, αφήνοντας 
το DGS στη χειρολαβή.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής όγκος 
και ποιότητα μαλακών ιστών και δεν απαιτείται 
διενέργεια κρημνού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το τρυπάνι διατομής μαλακών ιστών.  Η χρήση 
του γίνεται χωρίς το DGS και χρησιμοποιείται 
αντίστοιχα το ευρύ/στενό, ανάλογα με τη διάμετρο 
του δακτυλίου στον χειρουργικό οδηγό.
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Ø5.0mm

Ø2.0/2.4mm Ø3.25mm Ø3.75mm Ø4.20mm

Τρυπανίστε μέσω του δακτυλίου του χειρουργικού 
οδηγού ακολουθώντας την προηγούμενη 
οστεοτομία. Η αρχική καθοδήγηση θα δοθεί από 
την προηγούμενη οστεοτομία. Με την έναρξη 
των τρυπανισμών, το DGS θα έρθει σε επαφή 
με τον δακτύλιο του οδηγού. Ο τρυπανισμός θα 
συνεχιστεί έως ότου βυθιστεί το DGS πλήρως 
εντός του δακτυλίου. Υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής των τρυπανιών εντός του δακτυλίου 
υπό κλίση στις περιπτώσεις που υπάρχει μειωμένος 
διαφραγματικός χώρος.

Βήμα 7
Δημιουργία οστεοτομίας τελικού βάθους  

χρησιμοποιώντας το τρυπάνι 2.0/2.4

Βήμα 8
Διεύρυνση οστεοτομίας στην επιθυμητή  
διάμετρο εμφυτεύματος με χρήση ειδικά  

σχεδιασμένων τρυπανιών

Αφαιρέστε το τρυπάνι από την γωνιακή χειρολαβή 
και εισάγετε το επόμενο τρυπάνι διαμέσου του 
DGS. Ο τρυπανισμός σε βάθος ολοκληρώνεται 
όταν το DGS βυθιστεί πλήρως εντός του δακτυλίου 
του οδηγού. Γίνεται χρήση  όλων των επόμενων 
τρυπανιών μέσω του DGS έως ότου επιτευχθεί η 
επιθυμητή διάμετρος εμφυτεύματος.
Κάθε ένα από αυτά τα τρυπάνια εισάγεται στη 
γωνιακή χειρολαβή μέσω του DGS. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει ομαλή προώθηση του  
τρυπανιού εντός της οστεοτομίας ελέγξτε ότι οι 
αυλοί του τρυπανιού δεν έχουν φραχθεί από οστό.
Μπορεί να απαιτηθεί χρήση ενδιάμεσου 
τρυπάνιου μικρότερου μήκους έτσι ώστε να 
υπάρξει μικρότερο βήμα στο μέγεθος της 
οστεοτομίας.  Στη συνέχεια προβείτε στη χρήση 
του προβλεπόμενου τελικού μήκους τρυπανιού.

Το τρυπάνι διαμέτρου 5χιλ. χρησιμοποιείται 
απευθείας σε επαφή με το δακτύλιο του 
χειρουργικού οδηγού χωρίς τη χρήση του DGS 
(το DGS αφαιρείται από την γωνιακή χειρολαβή).
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(μόνο σε περίπτωση παρουσίας  
πολύ σκληρού συμπαγούς οστού)

Countersink (φρεζάρισμα)

Επιλέξτε την κατάλληλη διάμετρο τρυπανιού 
countersink: 3,25 (μπλε), 3,75 (πράσινο), 4,2 
(κόκκινο), 5,0 (κίτρινο) και τοποθετήστε το 
στην γωνιακή χειρολαβή (χωρίς χρήση DGS). Η 
καθοδήγηση του τρυπανιού countersink γίνεται 
από το δακτύλιο του χειρουργικού οδηγού.
Τα τρυπάνια countersink 3,25 και 3,75 
χρησιμοποιούνται απευθείας στο στενό δακτύλιο 
του  οδηγού, και τα 4.2 και 5.0 χρησιμοποιούνται 
απευθείας στον ευρύ δακτύλιο του οδηγού.
Η απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθεί το 
τρυπάνι countersink γίνεται από τον κλινικό μετά 
την ολοκλήρωση της οστεοτομίας. 
Στο πρωτόκολλο τρυπανισμού αναφέρεται ο 
αριθμός offset ξεχωριστά για κάθε εμφύτευμα. 
Χρήση του τρυπανιού countersink σε αυτό τον 
αριθμό θα δημιουργήσει ένα πλήρες φρεζάρισμα 
της οστετομίας, αυχενικά του εμφυτεύματος.

Βήμα 9
Αφαίρεση του DGS

Βήμα 11
Επιλογή κατάλληλου μεταφορέα εμφυτεύματος

Αφαιρέστε το DGS από τη 
γωνιακή χειρολαβή.

Το πρωτόκολλο τρυπανισμού αναφέρει τον 
αριθμό offset.

Ο αριθμός αυτός υποδεικνύει το βάθος 
τοποθέτησης του εμφυτεύματός και όταν είναι 
απαραίτητο το βάθος φρεζαρίσματος. 
Υπάρχουν δύο διάμετροι μεταφορέα ανάλογα 
με τους δακτυλίους του χειρουργικού οδηγού. 
Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις στους μεταφορείς  
NP/PCA και SP, που αντιστοιχούν στα είδη 
συνδέσεων των εμφυτευμάτων PALTOP.
Τέλος υπάρχουν 3 μήκη μεταφορέων (κοντό, 
μεσαίο και μακρύ). Επιλέξτε το πιο κοντό μήκος 
μεταφορέα σε σχέση με τον αναγραφόμενο 
αριθμό offset του πρωτοκόλλου τρυπανισμού.
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Βήμα 12
Σύνδεση του μεταφορέα με τον αντάπτορα  

ή την καστάνια

Βήμα 13
Τοποθέτηση του εμφυτεύματος  

με το μεταφορέα

Βήμα 14
Τοποθέτηση concave (κοίλης)  

βίδας επούλωσης

Εισαγάγετε τον αντάπτορα 
του μεταφορέα του 
εμφυτεύματος στη 
γωνιακή χειρολαβή. 
Εισαγάγετε το μεταφορέα 
εμφυτεύματος στον 
αντάπτορα.

Εισάγετε το εμφύτευμα με το μεταφορέα μέσω 
του οδηγού στην οστεοτομία (διαμέσου της 
χειρολαβής ή της καστάνιας) στο κατάλληλο ύψος 
σύμφωνα με τον αριθμό offset που αναγράφεται 
στο πρωτόκολλο τρυπανισμού. Το χειρουργικό 
μοτέρ θα πρέπει να ρυθμίζεται στις 15 rpm 
(στροφές) και στα 30 Ν/cm ροπή.

Το ύψος του αριθμού offset στο μεταφορέα 
καθορίζεται από τη γραμμή που τέμνει στο 
μέσον τον αναγραφόμενο αριθμό.
Η επίπεδη πλευρά του μεταφορέα του 
εμφυτεύματος αντιστοιχεί στην επίπεδη 
επιφάνεια του εξαγώνου της σύνδεσης του 
εμφυτεύματος.

Τοποθετήστε την βίδα επούλωσης ή ένα 
εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης στο 
εμφύτευμα.


