
ABSOLUTE Medikal Dental İmplant Sistemi olan “Niko” Modeli İçin Kullanım 
Kılavuzu 
 
 
Açıklama 
 
Tamamen diş dizilimlerinde eksikliği olan veya parsiyel diş eksikliği bulunan hastaların, 
ağız içi dokularının ve dişlerinin tamamlanması için gerekli olan yapay diş protezlerinin 
desteklenmesi amacıyla, çene kemiğine , iki aşamalı ve vida şeklinde dizayn edilmiş 
implantlar (Niko Markası) uygulanmaktadır. Dental implantların gövdesinin iç yapısı 
altıgen veya çiftli altıgen şekline, tutucu konik kısmı ve yüzeyi ise mikro düzeyde stresi 
azaltacak şekle sahiptir. Kemik içi implantlar cam tüp içine yerleştilmiş, ambalajlanmış 
ve beta ışınları ile steril paketler haline getirilmiştir. Kutu içeriğinde kullanma kılavuzuda 
bulunmaktadır. Kutunun içeriğinde bulunda yapışabilen kağıtlarda(sticker) ise 
implantlarla ilgili bilgiler yer almakta ve bu kağıtlar hastaların tıbbi bilgi kartlarına 
yapıştırılabilinir. 
  
Dikkat 
 
 
İmplantların cerrahi maniplasyonunu doğru uygulayabilmek için bu bölgede profesyonel 
yeteneklere sahip olmak gerekmektedir. Ağız yüz çene cerrahisi ve implantloji kurslarını 
başarıyla tamamlamanızı, sonra da prosedürleri standartlar dahilinde uygulamanızı 
tavsiye etmekteyiz.  
Maniplasyonda yapılacak hata veya hatalar, implantın yanlış uygulanmasına, bu da 
inflamasyon sonrası çevre kemik dokuların kaybına neden olabilir. 
 

KULLANILMIŞ VE STERİL OLMAYAN İMPLANTLARIN  
KULLANIMI KATEGORİ GEREĞİ YASAKTIR! 

 
Niko Dental GmbH, kendisinden bağımsız olarak, implantların tekrarlanan 
sterilizasyonundan doğabilecek sorunların yükümlülüklerini üstlenmez. İmplant 
uygulanmasından önce hastanın anamnezinin alınması, klinik olarak tüm ağız kavitesinin 
dikkatlice muayene edilmesi,incelenmesi ve sonrasında periodontal, ilaç tedavisi ve 
cerrahi işlemin sağlık önemlemleri dahilinde uygulanması gerekmektedir. 
Eğer implantların paketlemesi zarar görmüş ise kullanılamaz ve tekrar steril edilemez! 
Cerrahi işelmlerde kullanılan; implantlar, iyileşme başlıkları, kapama vidaları vb ürünler 
tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılamaz. İmplantlar tekrar kullanılmamasının nedeni 
kontaminasyon riski ve enfeksiyonun oluşabilme ihtimalidir. Dahası implantın mekanik 
özelliklerininden emin olunması için tek kullanımlık ürünlerin kullanım amacına uygun 
olarak kullanmalı ve daha önceden strese maruz kalmamış olmamasına dikkat 
edilmelidir. 
Hastaların implantlarla ilgili şikayetleri hemen gözününe alınmalı ve incelenmelidir. Aksi 
halde diş doktorları uzun vadede oluşacak hasarlardan kaçamayacaklardır. Hastalar 
implant sonrası nasıl bakım yapacakları ve ağız hijyeni nasıl sağlaması gerekteği 
hakkında tam olarak bilgilendirilmelilerdir. 



 
Endikasyonlar! 
 
Cerrahi: Niko implantlarının düşük çaptaki implantı (Ø3.6 mm) sınırlandırılmış kullanım 
alanına sahiptir. Bunun nedeni daha geniş çaptaki implantlara(Ø4.0 mm) oranla daha az 
mekanik dayanıklılıkları vardır. Bu implantlar sadece aşağıdaki durumlarda 
kullanılabilinir: 
 
- Maksilla ve mandibulada tek diş protetik restorasyon yapılacaksa, lateral kesici dişlerin 
yerine ve aynı zamanda mandibulada santral dişlerin yerlerine, 
- Sabit prtotetik restorasyonlarda, Ø4.0 mm lik standart implantlar ile splinte edilecek 
şekilde protez dizayn edilecekse, 
- Hareketli protezlerde ise en az 4 implant, direkt olarak birbirine bağlanmış olacak 
şekilde kullanılabilir(teleskopik restorasyonlarda kullanılamaz) 
 
Protetik Konsept: Tek diş protetik restorasyonlarda, köprü ve tam protezlerin 
fiksasyonunda 
 
Protetik Yapılabilecekler : Fonksiyona sokulmayacak immediyat(hemen) yüklemelerde, 
immediyat fonksiyona getirmelerde ( Primer olarak stabil olan implantı veya çevre 
dokularını; mekanik veya protetik olarak aşırı yüke maruz bırakma neticesinde, yerinden 
oynatacak hareketlerden kaçınılmalıdır.) 
 
Implantın Uygulama Zamanı: Immediyat implantı uygulamaları, ertelenmiş immediyat 
implant uygulamarı, ertelenmiş uygulamalar 
 
İyileşme: Dişeti altında iyileşme(Subgingival) veya dişeti iyileşme başlıkları (gingiva 
former) ile dişeti üzerinden iyileşme(Transgingival)  
 
Kontraendikasyonlar/Kullanımının Yasak Olduğu Yerler 
 
 
Dental/Cerrahi tedavinin genel olarak kontraendikasyonu hasta seçimi kaynaklıdır. Bu 
durumlar gözlemlenebilir ve bunlara dikkat edilmelidir: gingivitis, perdiodontitis gibi 
enfeksiyon ve enflamasyonlarda, kan pıhtılaşmasında azalma durumlarında (örnek : 
antikuagulan tedavisi gören hastalarda,konjenital veya sonradan kazanılmış pıhtılaşma 
bozukluğu olan hastalarda), ameliyat bölgesinin akut veya kronik 
enfeksiyonunda( yumuşak doku enfeksiyonu, bakteriyel kemik hastalıkları, osteomiyelit), 
şiddetli metabolik hastalıklarda, örneğin şiddetli ve kontrol edilemeyen diabetus 
mellitusta, kalsiyum metabolik hastalıklarda, steroid tedavisi veya kalsiyum 
metabolizmasını bozan diğer ilaçlarda, kemoterapi veya radyoterapi gibi işlemlerden 
sonra bağışıklık sisteminin basklılanmasıda, endokrinological kemik hastalıklarında, 
kemik yetersizliğinde( aynı zamanda N.mandibularis, A. Sublingualis, Maksiller sinüs 
gibi tehlikeli bölgelere yakınlık durumunda), yetersiz yumuşak doku kapatımında, 
yetersiz interoklüzal mesafe veya bozuk kapanış durumlarında, mental hastalıklarda, ağrı 



sendromunda, kötü ve yetersiz ağız hijyeni sağlanması durumunda, tedavi giderlerinin 
karşılanamaması durumunda, hasta kooperasyonun olmaması durumunda. 
 
Bunlara bağlı ve ilgili komplikasyonlar ise bruksizm, allerjiler, alkol ve nikotin 
bağımlılığıdır. 
 
Olumsuz Olaylar 
 
Cerrahi işleme bağlı olarak; lokal ve geçici dokularda şişlik, ödem, morluk, geçici olarak 
his kaybı ve çiğneme fonksiyonun yapılmasında zorlanma 
 
Yan Etkiler 
 
Cerrahi işlemde implantın uygulanması sırasında kontraendikasyon meydana gelmesi, 
implantın primer stabilitesinin kaybolması, kemik dokusunun kaybının yaşanması gibi 
durumlar meydana gelebilir. 
 
Garanti Yükümlülükleri 
 
İmplant DIN EN ISO 13485:2003 gereklilikleriyle uyumludur. Bu nedenle kullanıma 
uygun olarak kabul edilir.  
Niko Dental GmbH eksik paketlemeleri değiştirmeyi tahaahüt eder. Steril pakete zarar 
verilmiş implantlarda ise değişim ve iade kabul edilmemektedir. Niko Dental GmbH 
implantların yanlış kullanılmasından ve dolayısıyla hastaya verilebilecek zarardan 
yükümlü tutulamaz. Doktorlar ürünlerden hangilerinin kullanılacağını ve hastaya uygun 
olacağını bağımsız olarak belirleyecekler ve bu seçim kaynaklı tüm riskleri de kabul 
etmiş sayılmışlardır. Ürünün garantisinin devam edeceği raf ömrü paketin üzerinde 
belirtilmiştir. Paketler üretim çalışmalarıda dahil, -50 den +40 derece santigrad 
aralığındaki ortamlarda muhafaza edileceği önceden belirlenmiştir. İmplant kutuları direk 
güneş ışığından, yüksek nemden ve yüksek sıcaklıktan uzak kalacak şekilde muhafaza 
edilmelidir. 

 
DENTAL İMPLANT SİSTEMİMİZİ DAHA YAKINDAN TANIMANIZIN, SİZİN 
İÇİN YARARLI OLMASINI DİLER VE PROFESYONEL UYGULAMALARINIZI 

GENİŞLETMESİNİ VE İLERLETMESİNİ DİLERİZ. 
 

İşaretler ve Semboller 
 

     Tek Kullanımlıktır 

       Son Kullanma Tarihi  
  

    LOT numarası  

      Üretim Tarihi  



    Makale numarası  

     Kullanım kılavuzuna dikkat ediniz 

    Radyasyon ile steril edilmiştir 
 

   CE işareti ve Onaylanmış Kuruluşun Swiss TS numarası 
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