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ICX-Premium implantai - tai saugus „ moderniausio lygio“
technologijų naudojimas ir aukšti kokybės standartai.
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Implantų naudojimo metu, implantai yra veikiami įvairių jėgų. Tai
yra pastoviai besikartojantys judesiai kramtant. Idealiu atveju,
pacientas implantus naudos 20 – 30 metų ir dar daugiau, tačiau
reikia nepamiršti, kad milžiniškos jėgos veikia implantus, kol mes
kramtome maistą.
Literatūroje nurodyta, kad kramtymo jėga kramtymo cikluose skiriasi, taip pat tyrimais nustatyta, kad priekiniai dantys sugeneruoja 222 N jėgą, kai tuo tarpu galiniai (krūminiai) sugeneruoja jėgą, prilyginamą 470
N. Manoma, kad sugeneruojama jėga priklauso nuo skirtingų faktorių: protezų anatomijos, amžiaus, lyties,
dantų, kramtomųjų raumenų bei sudėjimo [Eichner K. 1963, Blamphin et.al. 1990, A. Balzer et al. 2002 and
Duyck J. 2000].

Siekiant išanalizuoti implanto medžiagos konstrukcijos elgesį ir poveikį, veikiant šioms jėgoms, šiam tyrimui
buvo atliktas dirbtinai sugeneruotas kramtymo ciklas, kuriuo siekė nustatyti maksimalią apkrovą implantui. Tarptautinis standartas DIN EN ISO 14801 dantų implantams nustato medžiagas ir elgsenos metodus
standartizuoto dinaminio nuovargio testo metu, bedančiam žandikauliui.

Dinaminės apkrovos testas pagal DIN EN ISO 14801 ICX-Premium® implantams buvo atliktas šalies viduje.
Implantai su skirtingais kaklelio pločiais 3,45 mm, 3.75 mm, 4,1 mm, ir 4,8 mm buvo atitinkamai testuojami
su tiesiomis implanto atramomis. Fraunhofer institutas atliko dinaminės apkrovos testo tyrimą (Dipl. phys.
Roland Schafer , Freiburg 2009), pagal DIN EN ISO 14801. ICX-Premium® implantas (kaklelio plotis 4.1) su
ICX-Premium® atrama (15° kampu) atlaikė 800 N apkrovos jėgą. Geresniam bei aiškesniam supratimui ir
palyginimui, žiūrėti 1 pav. Pateikti literatūroje rasti tyrimų rezultatai ir mūsų atlikto tyrimo rezultatai (atliktas
tyrimas tik su tiesiomis implantų atramomis). Pirminiai duomenys yra saugomi medentis medical GmbH.
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Paveikslas 1.: Dinaminės apkrovos testo rezultatai naudojant ICX-Premium implantus su skirtingo pločio
kakleliais (mėlyna spalva) ir literatūroje pateikiami duomenys (žalia spalva).(Implantų nuovargio matavimas pagal ISO 14801).
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