Îngrijirea Implantului

Informații de siguranță RMN

• Noul PiezoImplant ar trebui să reziste pentru tot restul

Testele non-clinice au demonstrat că PiezoImplantul REX are compatibilitate RM
condiționată. Acest lucru indică faptul că poate fi scanat într-un sistem RM care
întrunește urmatoarele condiții:

vieții dumneavoastră, dacă aveți grijă de el într-un mod
corespunzător.

• Imediat după operație, aveți grijă să nu perturbați

procesul de vindecare din zona implantării. Mâncați
alimente moi timp de câteva săptămâni, cât timp rana
se vindecă, și odihniți-vă.

• Păstrați integritatea implantului printr-o bună igienă

orală. Spălați-vă pe dinti cu o periuță moale după ce vă
treziți, în fiecare dimineață, și înainte de culcare, în
fiecare seară. Daca este posibil, spalați-vă pe dinți după
fiecare masă.

• Evitați fumatul pentru că poate încetini procesul de
vindecare și poate degrada calitatea osului.

• Întrebați medicul stomatolog cum puteti avea grijă

corespunzător de implant și programați verificări anuale
și de igienizare.

•
•
•
		

Câmp magnetic static de 1.5 T sau 3 T
Gradientul de câmp spațial maxim de 1700 gauss / cm
Sistemul RM maxim raportat, rata medie de absorbție specifică a întregului
corp (SAR) de 2 W/kg (Mod normal de funcționare).

În condițiile de scanare definite mai sus, se prognozează ca PiezoImplantul
REX să producă o creștere maximă a temperaturii mai mică de 2,2 °C după 15
minute de scanare continuă. În testarea non-clinică, artefactul de imagine cauzat
de dispozitiv se extinde la aproximativ 16,2 mm de la PiezoImplantul REX atunci
când este scanat cu o secvență de impuls de ecou gradient și un sistem RMN
3.0 T.

Reacții adverse posibile
Posibilele reacții adverse legate de utilizarea implanturilor dentare pot include:
eșecul integrării; reducerea integrării; dehiscența plăgii care necesită grefă
osoasă; fractură a maxilarului; perforația următoarelor: sinusul maxilar, marginea
inferioară a pereților osoși mandibulari, labial și lingual, canalul alveolar și gingia;
abcese, fistule, supurație, inflamație, radiotransparență, durere persistentă,
reducere a sensibilității, parestezie, hiperplazie, reducere osoasă excesivă care
necesită intervenție chirurgicală, fractură de implant, infecții sistemice, leziuni
ale nervilor sau alte afectări ale nervilor și leziuni vasculare sau hemoragii, care
uneori pot fi grave, în special la pacienții supuși tratamentului cu anticoagulante
și/sau antiagregante.
Vă rugăm să raportați imediat orice complicații precum fracturarea, mișcarea
implantului sau infecția către medicul stomatolog și, de aseme

PiezoImplant System
PiezoImplantul pe care l-ați primit este o soluție
inovatoare, de ultimă generație, concepută special
pentru reconstrucția orală a crestelor osoase subțiri și
reziduale. Când călătoriți, păstrați acest pașaport ca o
evidență a tratamentului dumneavoastră.
Înainte de a primi orice tratament stomatologic
suplimentar, inclusiv igienizare, arătați acest pașaport
medicului. Vă recomandăm să alegeți un medic
stomatolog care a beneficiat de pregătire specializată
pentru a lucra cu PiezoImplant System. Dacă doriți
ajutor pentru localizarea unui medic cu această
calificare, vă rugăm să contactați sediul central Rex
Implants pentru asistență.
PiezoImplant System este format din implanturi dentare
din aliaj de titan (ASTM F136) care sunt plasate în os,
șuruburi de acoperire pentru a proteja implantul în
timpul vindecării și diverse alte componente ce permit
dentistului să vă redea zâmbetul. Solicitați medicului
stomatolog o copie a manualului chirurgical pentru
implanturi Rex, pentru a înțelege modul în care aceste
implanturi sunt plasate în cavitatea bucală.
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Fișa Pacientului
Implant dentar

Detalii tratament chirurgical Atașați eticheta din ambalajul implantului

Detalii tratament protetic Atașați eticheta din ambalajul bontului protetic
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Detalii pacient

etichetă bont

Acest pașaport este utilizat pentru a înregistra informații
importante despre tratamentul dvs., pentru dvs. și
medicul dvs. stomatolog. Aduceți acest pașaport la
vizitele ulterioare, pentru a facilita succesul pe termen lung
al implanturilor dumneavoastră.
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