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Wolframové nástroje pro práci s titanem jako součást 
periimplantační léčby

1. Indikace
Intraorální práce na titanových implantátech rotačními 
nástroji jako součást léčby periimplantitidy. Mecha-
nické čištění a vyhlazení povrchu implantátu.

2. Kontraindikace
Implantáty o velikosti menší než 3,4 mm a/nebo v 
případě, že čištění pravděpodobně nadměrné oslabí 
profil implantátu. Příprava implantátů s nedostatečnou 
stabilitou.

3. Omezené indikace
- Bruxismus
- Systémová onemocnění (diabetes mellitus, chemote-
rapie, osteoporóza, terapie bifosfonáty)
- Nedostatečná spolupráce ze strany pacienta

4. Přípravná opatření
- Sondáž měkké tkáně
- Pokyny ohledně správné ústní hygieny
- Čištění a dezinfekce periimplantátových chobotů a 
fotodynamická terapie, pokud bude nezbytná
- Zobrazovací diagnostika (nejlépe rentgeny – díky 
citlivosti na artefakty v oblasti titanu, DVT je vhodná 
pouze v omezeném rozsahu)
- Chirurgické obnažení oblasti okolo implantátu, který 
se má léčit

5. Klinický postup
V závislosti na dostupnosti implantátu a krčku/
schůdku implantátu se použijí nástroje buď ve tvaru 
vejce (obr. H379), nebo ve tvaru plamene (obr. H48). 
Nástroje pracují v rotačním režimu s nízkým kontakt-
ním tlakem (< 2 N) a s dostatečným množství steril-
ního fyziologického roztoku (> 50 ml/min). Jsou určeny 
pro použití v červeném lomeném násadci při otáčkách 
40 000 ot/min. Titanový povrch se poté ošetří nástro-
jem příslušného tvaru s ultrajemným ozubením (obr. 
379UF, H48LUF) při optimálních otáčkách 40.000 ot/
min. Díky jemnějšímu povrchu je sníženo riziko tvorby 
nežádoucích depozitů na povrchu implantátu. Nástroje 
by se nejlépe měly používat proti směru hodinových 
ručiček, aby se snížilo riziko posouvání nástroje během 
léčby a zaručila se vynikající kontrola nástrojů. Jakmile 
bude práce dokončena, lze jakékoliv titanové částice 
odstranit z povrchu měkké tkáně sterilními pěnovými 
peletami nebo malým lešticím kartáčkem.

6. Další léčba
- Případné podání antibiotika
- Pacient používá týden ústní vodu k výplachu, která 
obsahuje CHX
- Kontrolní návštěva

7. Doporučení pro údržbu
Tyto nástroje se dodávají nesterilní a musí se před 
prvním použitím připravit. Nástroje se musí po každém 
použití dezinfikovat antikorozními dezinfekčními a 
čisticími přípravky pro točivé nástroje (např. Komet 
DC1). Doporučení pro použití (doba ponoření, koncent-
race, vhodnost) dezinfekčních a čisticích přípravků 
jsou uvedena v návodech výrobců těchto přípravků. 
Nástroje se sterilizují obvyklým způsobem. Provozova-
tel zdravotnických prostředků odpovídá za to, že 
správné léčebné postupy provádí kvalifikovaný perso-
nál s využitím vhodných materiálů a vhodného vyba-
vení dle doporučení Komise pro hygienu a prevenci 
infekčních onemocnění v nemocnicích, Robert Koch 

Institute. Pracovní pokyny ohledně správného přepra-
cování nástrojů podle DIN EN ISO 17664 lze stáhnout 
z webu www.kometdental.de nebo si je vyžádat od 
výrobce, společnosti Gebr. Brasseler.

8. Bezpečnost a odpovědnost
Opotřebené a poškozené nástroje musí ihned být 
odmítnuty a nahrazeny novými. Pokyny týkající se 
nakládání s nástroji, chlazení a kontaktního tlaku se 
musí přísně dodržovat. Nástroje používejte pouze k 
určenému účelu. Nedodržování těchto bezpečnostních 
pokynů může vést k poranění nebo poškození 
násadce. Rovněž viz všeobecná doporučení, kde jsou 
pokyny k používání a bezpečnosti, v aktuálním kata-
logu Komet nebo náš web www.kometdental.de. Uživa-
tel rovněž odpovídá za kontrolu výrobků před použitím 
a za to, že budou vhodné k danému účelu. V případě 
spoluzavinění z nedbalosti uživatele společnost Gebr. 
Brasseler částečně či celkové odmítá odpovědnost za 
veškeré následné škody, zvláště za škody způsobené 
nedodržovaním našich doporučení ohledně používání 
nebo varovaní a stejně tak i mimovolným použitím k 
jinému než schválenému účelu uživatelem.
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