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INFORMACJE OGÓLNE

I. Zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad oraz przeprowadzić wywiad z pacjentem.

II.  Przed rozpoczęciem leczenia implantoprotetycznego konieczna jest ocena warunków klinicznych jamy 
ustnej, w tym stanu przyzębia.

III.  Zabieg wszczepienia wszystkich implantów Champions® BioWin! można przeprowadzić zarówno metodą 
minimalnie inwazyjną (bez preparacji płata śluzówkowo-okostnowego-„flapless”) jak i w sposób klasycz-
ny (z wytworzeniem płata-„full-flap”), jednak bezpłatowa metoda MIMI® stanowi najbardziej odpowiednią 
technikę zabiegową. Wykonane cięcia przy użyciu skalpela, bądź wiertłami diamentowymi bez wytwo-
rzenia płata, jak również perforacja i bezpośrednia penetracja dziąsła, są również uznawane za zabiegi 
minimalnie inwazyjne.

IV.  Należy zwrócić uwagę na początkowe ustawienia klucza dynamometrycznego (raczety). Proszę zawsze 
rozpoczynać pracę od wartości 20 Ncm. Zgięcie ramienia raczety jest jednoznaczne z osiągnięciem żą-
danego momentu obrotowego. Następnie przesuwamy znakowanie na skali raczety kręcąc pokrętłem w 
prawo (ryc 1.), tak aby ustawić wartość 30 Ncm. Ponowne zgięcie ramienia oznacza uzyskanie momentu 
obrotowego 30 Ncm.

V.  Pierwotna stabilizacja 20 Ncm w kości D1 + D2 zostaje uzyskana dzięki mechanicznej retencji implantu 
wyłącznie w warstwie gąbczastej kości. Proszę pamiętać, że w przypadku implantu BioWin! o średnicy  
4,1 mm należy użyć także wiertło pomarańczowe (tzw. krestalne o średnicy 3,7 mm) oraz zielone  
(średnica 4,0 mm). Wszystkie rodzaje implantów firmy Champions® powinny osiągnąć pierwotną  
stabilizację 20 Ncm.

VI.  Implanty BioWin! należy wszczepiać na równo lub poniżej poziomu wyrostka, za optymalne uważa się 
implantację ok. 1–2mm pod warstwę korową kości.

VII.  Prosimy przestrzegać zaleceń Consensus Conference Implantologie: 
a.  w szczęce – co najmniej 6 filarów w przypadku podparcia uzupełnienia protetycznego ruchomego, 

8 filarów w celu osadzenia uzupełnienia stałego.

 b.  w żuchwie – co najmniej 4 filary w przypadku podparcia uzupełnienia ruchomego, 6 filarów w celu 
osadzenia uzupełnienia stałego.

VIII. Należy zwrócić uwagę na strzałkową relację szczęk.

IX. W wielu przypadkach sensowne jest przeprowadzenie „backward planning”-planowanie od końca.

X.  Odbudowy protetyczne na implantach powinny zostać osadzone bez naprężeń (passive fit).

XI.  Bezpośrednio przed zabiegiem implantacji zalecamy 2 minutową aktywację powierzchni każdego implan-
tu ceramicznego strumieniem zimnej plazmy! (Istnieje możliwość zakupu bądź wypożyczenia ręcznego 
plazmotronu w firmie Champions®.)

XII.  Przed zabiegiem implantacji polecamy wykonanie u pacjentów kontroli poziomu witaminy D3 / K2.  
Urządzenie do pomiaru znajdziecie Państwo w Champions Shop.



NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA I NATYCHMIASTOWE OBCIĄŻENIE

Implanty Champions® mogą zostać obciążone natychmiastowym 
zaopatrzeniem protetycznym w przypadkach kiedy osiagnięta została 
pierwotna stabilizacja 30 Ncm.

Natychmiastowe obciążenie jest zazwyczaj możliwe, jeśli....

… Osiągnięto pierwotną stabilizację 30 Ncm.

… Odbudowa protetyczna jest osadzona bez naprężeń, na co najmniej 4 filarach:

… W przypadkach gdy dysponujemy niedostateczną liczbą filarów (mniej niż 4, również przy 
pojedynczych lukach międzyzębowych), zalecamy wstrzymanie się z obciążeniem aż do momentu 
osiągnięcia stabilizacji wtórnej (Secondary Osseointegration Phase – SOS). Pojedynczą koronę 
można osadzić dopiero po upływie 8 tygodni od operacji!

… W przypadkach natychmiastowych implantacji oraz MIMI® II (dyskracja pozioma) między trzecim 
a czwartym tygodniem po operacji należy przeprowadzić tzw. „test Erni”! W tym celu próbuje się 
ręcznie (bez użycia raczety) dokręcić implant odpowiednim kluczem wprowadzającym (Art. nr: 
30636, 30633, 30634) w zależności od średnicy implantu

… aby w razie minimalnej ruchomości ponownie uzyskać jego pierwotną stabilizację – jest to 
konieczne mniej więcej w 3–5 % wszystkich przypadków! W przypadku implantów ceramicznych 
należy zrezygnować z opukowego testu dźwięku.

Prosimy pamiętać:
Implanty Champions® należy zakładać i zaopatrywać tylko za pomocą 
przewidzianych do tego oryginalnych instrumentów Champions®,  
jak wiertła, kondensery, narzędzia pomocnicze itp.!

Kaseta chirurgiczna zawiera wszystkie potrzebne instrumenty do zakładania implantów BioWin!



1.  Po nawierceniu kości żółtym wiertłem należy użyć kondensera  
o średnicy 2,4 mm.

2.   Dalszą kondensację boczną kości przeprowadzamy za pomocą  
kondenserów o średnicy 3,0 mm i 3,8 mm.

3.   Jeśli kondenser o średnicy 3,8 mm ulegnie wkręceniu, a tym 
samym osiągnięta zostanie pierwotna stabilizacja 20 Ncm, należy 
użyć implant o średnicy 4,1 mm. W przeciwnym wypadku  
konieczne jest dalsze opracowanie kości gąbczastej za pomocą 
kondensera o średnicy 4,3 mm.

4.   Jeśli kondenser o średnicy 4,3 mm ulegnie wkręceniu, a tym 
samym osiągnięta zostanie pierwotna stabilizacja 20 Ncm, należy 
użyć implant o średnicy 4,5 mm. Przy braku stabilizacji 20 Ncm 
powyższym implantem, należy zastosować BioWin! o średnicy  
5,0 mm.

KONDENSERY / PROCEDURA MIMI® I 

W kości D1 i D2 użycie kondenserów nie jest wymagane.  
Kondenserów używa się tylko przy kościach D3 i D4, celem zamiany kości miękkiej w twardą.



SEKWENCJA WIERTEŁ

I.  Technika MIMI® – po wykonaniu znieczulenia konieczne jest oszacowanie grubości dziąsła 
przy użyciu żółtego wiertła (oznakowania laserowe zaczynają się od 2 mm, 4 i 6 mm, dalej 10, 
12, 14 mm itd.), aż do momentu kontaktu narzędzia z kością.

II.  Maksymalma prędkość obrotów w kości zbitej nie może przekroczyć 250 U/min, w warstwie 
gąbczastej 70 U/min.

III.  W miarę możliwości – zarówno w szczęce jak i w żuchwie – należy rozpocząć nawiercanie 
pilotujące w punkcie przesuniętym ø 0,5–1 mm dopodniebiennie bądź dojęzykowo od szczytu 
wyrostka.

IV.  W większości przypadków (przy sprzyjających warunkach anatomicznych), a zwłaszcza jeśli 
planujemy implantację podkorową, preparację łoża należy wykonać o 1–2 mm głębiej aniżeli 
wynosi długość implantu Champion®. Do zabiegu używamy pełnej sekwencji wierteł. 

V.  W kości D3 lub D4 (np. strefa górnych zębów trzonowych) należy opracować łoże ø 2 mm 
krótsze niż długość wszczepu celem osiągniecia stabilizacji 20 Ncm, również przy implantach 
Champions® o średnicy 3,0 lub 3,5 mm. W przypadkach pośredniego podniesienia dna zatoki 
szczękowej należy prowadzić nawiercanie kości tylko do momentu osiągniecia blaszki zbitej. 
Następnie przy użyciu kondensera ø 3,0 mm wykonać zabieg pośredniej augmentacji podnos-
zący dno zatoki ø 2–3 mm.

VI.  W każdym przypadku konieczna jest kontrola łoża kostnego („KKK“– Knochen-Kavitäten- 
Kontrolle) we wszystkich pięciu wymiarach (wierzchołkowym, policzkowym, językowym/ 
podniebiennym, bliższym i dalszym), za pomocą cienkiej sondy KKK Champions®.  
Sondowanie przeprowadzamy po pierwszym i ostatnim nawiercaniu.

VII.  Implanty BioWin Champions® powinny zostać osadzone z maksymalną stabilizacją 30 Ncm.



D1 + D2, średnica 4,1 mm 
Champions® BioWin! 
jednoczęściowe i dwuczęściowe

D1 + D2, średnica 4,5 mm 
Champions® BioWin! 
jednoczęściowe i dwuczęściowe
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D1 + D2, średnica 5,0 mm 
Champions® BioWin! 
jednoczęściowe i dwuczęściowe

D3 + D4, średnica zob. opis z prawej strony* 
Champions® BioWin! 
jednoczęściowe i dwuczęściowe

1c
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1.  Po „żółtym” wiertle pilotowym 

należy użyć kondensera o 
średnicy 2,4 mm.

2.  Następnie za pomocą kon-
denserów o średnicy 3,0 mm i 
3,8 mm prowadzadzić dalsze 
boczne zagęszczanie kości.

3.  Jeśli kondenser o średnicy 
3,8 mm ulegnie wkręceniu, a 
tym samym osiągnięta zosta-
nie pierwotna stabilizacja 20 
Ncm, należy użyć implantu o 
średnicy 4,1 mm. W przeciw-
nym wypadku konieczne jest 
dalsze opracowanie kości 
gąbczastej za pomocą kon-
densera o średnicy 4,3 mm.

4.  Jeśli kondenser o średnicy 
4,3 mm ulegnie wkręceniu, a 
tym samym osiągnięta zosta-
nie pierwotna stabilizacja 20 
Ncm, należy użyć implantu o 
średnicy 4,5 mm. Przy braku 
stabilizacji 20 Ncm powyżs-
zym implantem, należy zas-
tosować BioWin! o średnicy 
5,0 mm.

*Uwaga!
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www.champions-implants.com
Więcej informacji o naszych produktach:

C h ampi ons-i mplants G mb h
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.com

Do zobaczenia na forum Champions na Facebooku (grupa  
zamknięta, link: goo.gl/P8EF5Q), gdzie znajdziecie Państwo  
aktualne artykuły naszych użytkowników z całego świata!

 
Aby zostać Członkiem naszej grupy proszę wysłać prośbę o  
dołączenie.

Dr. Armin Nedjat     Lek. stomatolog Gerhard Quasigroch

Dr. med. dent. Armin Nedjat
CEO Champions-Implants GmbH
OP-Hotline: 0049 151 15 25 36 92

Lek. stomatolog Gerhard Quasigroch
Supervisionen
OP-Hotline: 0049 152 56 46 08 25


