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1. Wyrób: Implant ICX® dostarczany jest w stanie jałowym i przeznaczony jest tylko do jednokrotnego użycia. Nie ma szczególnych wymogów 

dotyczących przechowywania i posługiwania się wyrobem. Implantu nie należy ponownie sterylizować! 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Przed zastosowaniem implantów ICX® należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania! System 

implantologiczny ICX® należy stosować w oparciu o ogólne zasady stomatologicznej i chirurgicznej sztuki lekarskiej tylko zgodnie ze wskazaniami oraz 

przestrzegając przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku niejasności dotyczących wskazań lub sposobu użycia należy zaniechać 

stosowania do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W ramach naszych warunków dotyczących sprzedaży i dostawy gwarantujemy nienaganną jakość 

naszych wyrobów. Poniższy opis nie jest wystarczający, aby zapewnić profesjonalne użycie wyrobów w zabiegach implantologicznych, jeśli lekarz nie 

posiada odpowiedniego doświadczenia. Dlatego zalecamy przeszkolenie przez doświadczonych lekarzy/techników dentystycznych lub udział w kursach 

organizowanych przez uczelnie lub specjalistyczne towarzystwa implantologiczne. System implantologiczny ICX® powinien być stosowany jedynie przez 

lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie chirurgii stomatologicznej włącznie z rozpoznawaniem wskazań i planowaniem 

przedoperacyjnym. Przed każdym zabiegiem należy się upewnić, że wszystkie niezbędne elementy, narzędzia i środki pomocnicze znajdują się w 

komplecie, są sprawne i dostępne w potrzebnej ilości. Każdy element używany w jamie ustnej pacjenta należy zabezpieczyć przed aspiracją i połknięciem. 
Ponieważ stosowanie implantów ICX® odbywa się poza naszą kontrolą, to wyklucza się wszelką naszą odpowiedzialność za powstałe przy tym szkody. 

Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na lekarzu wykonującym zabieg. 
2. Opis wyrobu: 
W skład systemu implantologicznego ICX® wchodzą elementy chirurgiczne, protetyczne i techniczno-dentystyczne oraz narzędzia. Elementy systemu ICX® 

dostępne są w różnych średnicach, wysokościach i długościach. Poszczególne artykuły oznakowane są etykietką z numerem serii i dokładnymi danymi 

charakteryzującymi wyrób, jak długość, wysokość i średnica. 
3. Forma dostawy / sterylizacja / przechowywanie / zwroty: 

Uwaga: Implanty ICX® dostarczane są w stanie jałowym i są przeznaczone tylko do jednokrotnego użycia. 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia opakowania wyrób nie podlega wymianie. Wyrobu nie wolno wtedy używać do zabiegu. Dotyczy to również śrub 

zaślepiających, gdy są dostarczane w stanie jałowym! 
Wyrób należy przechowywać w następujących warunkach: 
a) Temperatura minimalna -25 oC 

b) Temperatur maksymalna 50 Co 

c) W czasie przechowywania nie należy wyjmować implantów z opakowania 

d) Implanty należy przechowywać pod zamknięciem 

e) Dostęp do implantów powinny mieć jedynie osoby uprawnione 
4. Wskazania / Cel stosowania: 
Możliwa jest implantacja natychmiastowa, opóźniona implantacja natychmiastowa lub implantacja późna w połączeniu z zaopatrzeniem mostami, koronami 

teleskopowymi, protezami i konstrukcjami belkowymi. Postępowanie dwuetapowe 
Implanty o zredukowanej średnicy ø 2,8 i 3,3 mm są przeznaczone jedynie do zastępowania braków pojedynczych zębów w obszarze przednim żuchwy (32 

- 42). Bezwzględnie odradzamy zaopatrywanie braków pojedynczych zębów implantami ICX® o średnicy ø 2,8 i 3,3 mm w innych okolicach. Również użycie 

takiego implantu jako dodatkowego filaru mostu zalecane jest jedynie wtedy, gdy przęsło lub dowieszka uzupełnia maksymalnie jeden ząb, a liczba 

standardowych implantów (średnica powyżej 3,8 mm) jest co najmniej dwa razy większa, niż liczba filarów/dowieszek. Możliwe jest zarówno gojenie zakryte 

jak i gojenie przezdziąsłowe ze śrubami kształtującymi dziąsło. Do zaopatrywania braków pojedynczych zębów zalecamy z zasady implanty ICX. 

Umożliwiają one implantację natychmiastową, opóźnioną implantację natychmiastową lub implantację późną. 
5. Przeciwwskazania: 
Przy doborze pacjentów należy uwzględniać ogólne przeciwwskazania do zabiegów stomatologicznych/chirurgicznych. Ogólnymi przeciwwskazaniami są 

m.in.: zmniejszona krzepliwość krwi, np. wskutek leczenia przeciwzakrzepowego, wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepliwości, zaburzenia w gojeniu ran 

lub regeneracji kości, np. wskutek niewyregulowanej cukrzycy, chorób metabolicznych, które wpływają na gojenie ran i regenerację kości, nadużywanie 

tytoniu lub alkoholu  
Leczenie obniżające odporność, jak np. chemio- lub radioterapia 

Zakażenia i stany zapalne w jamie ustnej, jak np. zapalenie przyzębia, zapalenie dziąseł, zapalenie okołoimplantowe (periimplantitis) 
Nieleczone parafunkcje, np. bruksizm 
Niedostateczna higiena jamy ustnej lub brak gotowości do dbania o higienę jamy ustnej 
Wady zwarcia lub artykulacji oraz za mała odległość między powierzchniami zwarciowymi łuków zębowych 
Brak wystarczającej masy kostnej lub brak wystarczającego zasobu tkanek miękkich do pokrycia 
6. Działania niepożądane: 
Zabiegom chirurgicznym mogą towarzyszyć następujące zjawiska: miejscowe opuchnięcie o tymczasowym charakterze, obrzęki, krwiaki, przemijające 

ograniczenia wrażliwości sensorycznej, przemijające ograniczenia czynności żucia. 
7. Powikłania: 
Po zastosowaniu śródkostnych implantów obserwowano w nielicznych przypadkach następujące powikłania: krwawienia pozabiegowe, zakażenia, rozejście 

się szwów, urazy jatrogenne, niedostateczną osseointegrację, powikłania parodontologiczne wskutek niedostatecznej szerokości dziąsła związanego i błony 

śluzowej, utratę implantu wskutek zastosowania zbyt dużej siły wkręcania – siła nie powinna przekraczać 55 Ncm. 
Utraty implantów wskutek zastosowania zbyt niskiej siły wkręcania – siła ta powinna wynosić ponad 15 Ncm. Aspiracja lub połknięcie elementów używanych 

w jamie ustnej pacjenta. Przy niezwykle niekorzystnych warunkach obciążenia (protetyczne przeciążenie np. przy łącznikach o ekstremalnym nachyleniu, 

przy znacznym zaniku kości) może dojść w bardzo rzadkich przypadkach do pęknięcia korpusu implantu lub śruby łączącej, która łączy łącznik z implantem. 
8. Stosowanie: 
Diagnostyka, planowanie przedoperacyjne: Koncepcja systemu implantologicznego ICX® pozwala w idealnym przypadku na natychmiastowe 

zaopatrzenie implantem z uzupełnieniem tymczasowym. Wymaga to dokładnego zaplanowania w fazie przedoperacyjnej. We wszystkich innych 

wskazaniach zaleca się leczenie dwuetapowe. 
Przedoperacyjne przygotowanie techniczno-dentystyczne: Technik dentystyczny powinien przed operacją wykonać woskową rekonstrukcję zębów na 

modelach (wax-up) oraz próbną protezę do przymiarki estetycznej, łuskowe uzupełnienia tymczasowe, długoczasowe uzupełnienie tymczasowe, które 

można podścielać oraz idealne szablony chirurgiczne. 

Wiertła, śruby gojące i zaślepiające: 
Wiertła, śruby gojące i śruby zaślepiające należy przed użyciem wysterylizować, jeśli były dostarczone w stanie niejałowym. 
Artykuły te przeznaczone są do sterylizacji parą. Należy je zapakować w opakowanie przeznaczone do sterylizacji zgodnie z normą EN 868, np. do rękawa 

papierowo-foliowego zgodnie ze standardem EN 868-5. Opakowanie, w którym wyroby są dostarczane, nie jest przeznaczone do sterylizacji. 
Używając opakowań papierowo-foliowych należy się upewnić, że proces zgrzewania został poddany walidacji (patrz informacje producenta). 
Sterylizację należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednią procedurą w sterylizatorach spełniających wymagania normy EN 285 lub EN 13060. Procedura 

sterylizacji musi być poddana walidacji. W oparciu o normę DIN EN 285 zalecane są następujące parametry sterylizacji:  
134°C, co najmniej 5 min lub 121°C, co najmniej 15 min. Wyjałowiony wyrób należy do chwili użycia przechowywać w odpowiedni sposób. Maksymalny czas 

przechowywania zależy od rodzaju opakowania oraz warunków składowania. Lekarz ustala czas przechowywania na własną odpowiedzialność. Wyrób 

przeznaczony jest tylko do jednokrotnego użycia. 
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Zabieg implantacji: 
Kość należy nawiercać z prędkością ok. 200 obrotów/min, wywierając lekko zmienny nacisk i intensywnie chłodząc. Opakowanie z implantem ICX® należy 

otworzyć dopiero po zakończeniu nawiercania. Implant wyjmuje się z opakowania za pomocą wkrętaka umieszczonego w kątnicy. Następnie należy wkręcić 

implant z prędkością 15 obrotów/min do wywierconego w kości kanału. Moment obrotowy nie powinien być niższy niż 15 Ncm, ani wyższy niż 55 Ncm. W 

obu sytuacjach mogłoby to z dużym prawdopodobieństwem spowodować przedwczesną utratę implantu ICX®. W obu przypadkach należy przerwać 

implantację, przeprowadzić ją w innej okolicy zębowej lub spróbować za pomocą odpowiednich metod chirurgicznych uzyskać pożądane parametry w 

późniejszym czasie, a następnie ponownie wszczepić implant ICX®. Po zakończeniu implantacji można zaopatrzyć implanty w odpowiednie łączniki. Należy 

przy tym zwrócić uwagę, aby łączniki tworzyły równoległy kierunek wsuwu. W razie potrzeby należy indywidualnie opracować poszczególne łączniki. 
Brzegi rany należy szczelnie zamknąć nicią atraumatyczną. Nie wiązać nici ze zbyt dużym naprężeniem. Szwy należy założyć w taki sposób, aby nie 

naprężać brzegów rany ponad śrubą zaślepiającą. 
Sprawdzić za pomocą ręcznego śrubokręta, czy śruba zaślepiająca jest mocno osadzona. 
Zamiast śruby zaślepiającej można stosować śrubę gojącą, odpowiednio dobraną do wysokości tkanek miękkich. Pozwala to na przezdziąsłowe gojenie 

implantu w jednym etapie. Śruba gojąca musi być dopasowana do średnicy implantu i należy ją wkręcać ręcznie. Zwracać uwagę, aby śruba gojąca była 

dokładnie osadzona. Błona śluzowa musi szczelnie przylegać do śruby gojącej. Po przeprowadzeniu implantacji należy w sposób umiejętny zamknąć pole 

operacyjne indywidualnie dobraną techniką szycia. Należy przy tym nadmienić, że możliwe jest zarówno gojenie przezdziąsłowe, jak i poddziąsłowe. 
Zastosowanie protetyczne: Po pomyślnym przebiegu fazy gojenia należy implant odsłonić i pobrać wycisk. 
W przypadku gojenia dwuetapowego należy użyć śruby gojącej w następujący sposób: 
- Odsłonić implant 

- Wykręcić śrubę zaślepiającą 

- Oczyścić przestrzeń wewnątrz implantu 

- Wkręcić ręcznie śrubę gojącą. Śruba gojąca musi być dopasowana do średnicy implantu oraz do grubości tkanek miękkich pacjenta. 
- Zwracać uwagę, aby śruba gojąca była dokładnie osadzona. Błona śluzowa musi szczelnie przylegać do śruby gojącej. 
Indywidualne śruby gojące z PEEK CLASSIX mogą pozostawać w jamie ustnej pacjenta maksymalnie tylko 30 dni. 
Po pobraniu wycisków technik dentystyczny sporządza modele i wykonuje uzupełnienie protetyczne. Przed osadzeniem pracy protetycznej należy za 

pomocą śruby łączącej zamocować do implantu łącznik. Zwracamy w szczególności uwagę na to, że nasze wyroby objęte są gwarancją jedynie wtedy, gdy 

wszystkie użyte elementy są oryginalnymi elementami systemu implantologicznego ICX. 
9. Informacje o sposobie zapobiegania ryzyku 
Ryzyku niedostatecznej stabilności pierwotnej implantu, które spowodowane jest jakościowo niewystarczającą masą kostną i wynikającym z tego brakiem 
możliwości zakotwiczenia implantu można zapobiec, gdy tylko to możliwe, regenerując masę kostną. 
Ryzyku związanemu z zastosowaniem zbyt dużych sił wkręcania i wynikającemu z tego rozchwianiu implantu można zapobiec opracowując łoże implantu 

wiertłami o większych średnicach. 
Ryzyko gojenia się implantu z wytworzeniem tkanki łącznej, które spowodowane jest działaniem zbyt dużych sił żujących, można zminimalizować 

wszczepiając w bezzębną szczękę i żuchwę co najmniej 3 implanty, które należy zblokować pierwotnie na dłuższy czas uzupełnieniem tymczasowym. 

Należy przestrzegać warunków statycznych, tzn. należy wszczepić odpowiednią liczbę implantów, na których siły będą się mogły rozkładać równomiernie. 

Rozchwianie implantu nie prowadzi bezwzględnie do jego utraty. Przy braku dolegliwości bólowych rozchwiany implant należy pozostawić. 
Po złamaniu implantu wskutek nieumiejętnego, wielokrotnego wkręcania i wykręcania można usunąć złamany ICX® wykręcając go kleszczami 

ekstrakcyjnymi 
Ryzyku przekręcenia zabezpieczenia przeciwrotacyjnego wskutek nieumiejętnej obsługi można zapobiec nakładając wkrętak implantu w sposób umiejętny. 

Narzędzie należy umiejętnie wprowadzić do gniazda imbusowego. 
Ryzyku złamania łącznika i wyrwania śruby łączącej i wynikającym z tego odłamaniu główki śruby łączącej można zapobiec osadzając nowy łącznik, jeśli 

tylko śruba łącząca pozwala się wykręcić. W przeciwnym wypadku implant należy usunąć. 
Po przekręceniu lub pęknięciu śruby łączącej wskutek użycia zbyt dużej siły i wynikającym z tego braku możliwości do zakotwiczenia łącznika, można 

zapobiec ryzyku połknięcia łącznika wymieniając śrubę łączącą. Należy przy tym prowadzić końcówkę ultradźwiękową okrężnie ponad śrubą w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Śrubę łączącą należy dokręcać jedynie śrubokrętem ręcznym (idealna siła 35 Ncm). 
Po przekręceniu zabezpieczenia przeciwrotacyjnego podczas usuwania implantu należy usunąć implant za pomocą innych dostępnych narzędzi. Przed 

użyciem należy sprawdzić, czy wkrętak implantu jest osadzony prawidłowo. 
Ryzyko przegrzania kości w fazie preparacji łoża implantu można zminimalizować stosując intensywne chłodzenie i unikając nadmiernego nacisku. 

Automatyczne, odpowiednio intensywne chłodzenie wiertła roztworem soli fizjologicznej w fazie preparacji zapewniają powszechnie dostępne w handlu 

maszyny chirurgiczne. 
Ryzyku omyłkowego niedopasowania implantu i śruby łączącej można zapobiec dobierając właściwe akcesoria. Należy przestrzegać oznakowania wyrobów. 
Ryzyku omyłkowego niedopasowania implantu i wiertła można zapobiec dobierając właściwe akcesoria. Należy przestrzegać oznakowania wyrobów. 
10. Zagrożenia i skutki wielokrotnego użycia artykułów jednorazowych 
Wiertła: Po wielokrotnym użyciu wiertła stają się tępe. Wobec tego zachodzi ryzyko, że z powodu przegrzania kości powstanie martwica, co pogorszy 

osseointegrację implantów. 
W przypadku wielokrotnego użycia innych wyrobów oznaczonych jako jednorazowe może ucierpieć ich precyzja. Ponadto nie badano skutków, jakie 

wywierają powtarzające się procesy czyszczenia i sterylizacji na trwałość tworzyw, tzn. mogą one ewentualnie prowadzić do zmian właściwości tworzywa.  
11. Pozostałe informacje 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji użytkowania nie może być w jakikolwiek sposób (za pomocą fotokopii, mikrofilmu lub innych 

technik) reprodukowana lub przetwarzana, powielana ani rozpowszechniana z użyciem systemów elektronicznych, jeśli firma medentis medical GmbH nie 

wyraziła na to wcześniej pisemnej zgody. 

ICXt® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy medentis medical GmbH. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian. 
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