
Wykaz parametrów technicznych systemu implantologicznego 

 

Parametr: Wartość: 

Zalecane prędkości obrotowe wierteł ICX® 400-800 obr/min 

Zalecany moment obrotowy osadzenia implantów 15 – 55 Ncm 

Zalecana prędkość obrotowa podczas implantacji 15 obr/min 

Moment obrotowy dokręcania śruby zamykającej 
5 – 10 Ncm (przy wartościach od ok 20 Ncm istnieje ryzyko 
powstania tzw. zimnego spawu) 

Moment obrotowy dokręcania śruby gojącej 
5 – 10 Ncm (przy wartościach od ok 20 Ncm istnieje ryzyko 
powstania tzw. zimnego spawu) 

Moment obrotowy dokręcania ostatecznego łączników 30 Ncm 

Moment dokręcania łączników tymczasowych PEEK 15 Ncm 

Moment dokręcania pracy do ICX-MULTI 27 Ncm (malutka śruba) 

Moment dokręcania łączników z tworzywa do wypalania 5-10 Ncm 

Implanty o zredukowanej średnicy ø 2,9 i 3,45 mm są przeznaczone jedynie do zastępowania braków pojedynczych zębów w obszarze  
przednim żuchwy (32 - 42). 

 
Dodatkowe wskazówki: 

 
1. 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 2,9 i 3,45 mm są przeznaczone jedynie do zastępowania braków pojedynczych zębów w 
obszarze przednim żuchwy (32 - 42). Bezwzględnie odradzamy zaopatrywanie braków pojedynczych zębów implantami ICX 
mini® oraz ICX Plus® o średnicy ø 2,9 i 3,45 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 minimum 3,75 mm) jest co najmniej dwa razy większa, niż liczba filarów/dowieszek. Możliwe jest 
zarówno gojenie zamknięte jak i gojenie przezdziąsłowe ze śrubami kształtującymi dziąsło. Do zaopatrywania braków 
pojedynczych zębów zalecamy z zasady implanty o średnicy minimum 3,75 mm. Umożliwiają one implantację 
natychmiastową, opóźnioną implantację natychmiastową lub implantację późną. 

 
2. Może nastąpić utrata implantów wskutek zastosowania zbyt niskiej siły wkręcania – siła ta powinna wynosić ponad 15 Ncm. 

Istnieje ryzyko aspiracji lub połknięcia 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. 

 
3. 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. 

 

4. 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. 
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