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A SMART Guide folyamat 3 lehetséges módja
SMART GUIDE KANÁL

1

2

Előkészületek
Lenyomat SMART Guide Kanállal +
harapás regisztráció

CT SABLON
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Előkészületek

Lenyomatvétel + harapás regisztráció

1

2

Fogfelállítás és CT sablon
készítése

2

Dual CT protokoll (páciens a SMART
Guide Kanállal + SMART Guide
Kanál külön)
A 2 CT felvétel összeregisztrálása

Dual CT protokoll (páciens a kivehető
fogpótlással + kivehető fogpótlás külön)
A 2 CT felvétel összeregisztrálása
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CT felvétel és SMART File
létrehozása

3

Műtéti tervezés a SMART
Guide Szoftverben
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Műtéti tervezés a SMART
Guide Szoftverben
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Műtét a SMART Guide
Implantációs Sablonnal

1

CT felvétel és SMART File
létrehozása
Dual CT protokoll (páciens a SMART
Guide Kanállal +
SMART Guide Kanál külön)
A 2 CT felvétel összeregisztrálása
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Előkészületek

TELJES KIVEHETŐ FOGPÓTLÁS

Műtéti tervezés a SMART
Guide Szoftverben
Az implantátum típusok, méretek
és pozíciók megtervezése, sablon
rendelés

Műtét a SMART Guide
Implantációs Sablonnal
SMART Guide UNIVERSAL sablon
vagy PILOT sablon
SMART Guide Műtéti Tálca
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Dual CT protokoll (páciens a CT
sablonnal + CT sablon külön)
A 2 CT felvétel összeregisztrálása

Az implantátum típusok, méretek
és pozíciók megtervezése, sablon
rendelés

Műtét a SMART Guide
Implantációs Sablonnal
SMART Guide UNIVERSAL sablon
vagy PILOT sablon
SMART Guide Műtéti Tálca

Kivehető fogpótlás ellenőrzése +
regisztrációs markerek (guttapercha)
behelyezése

CT felvétel és SMART File
létrehozása

Az implantátum típusok, méretek
és pozíciók megtervezése, sablon
rendelés

SMART Guide UNIVERSAL sablon
vagy PILOT sablon
SMART Guide Műtéti Tálca

03

SMART Guide Kanál

1

2

Lenyomat
készítés

A SMART Guide Kanalak tartalmazzák a megfelelően
elhelyezett regisztrációs markereket, így az orvosnak
nem kell azoknak az elhelyezésével törődni.
A SMART Guide Szoftver lehetővé teszi, hogy a
lenyomat radiológiai sablonként működjön, így nincs
szükség CT sablon készítésére.

04

Helyezzen
lenyomatanyagot
(szilikon)
a SMART Guide Kanálba és készítsen
lenyomatot a kívánt műtéti területről!

Egyszerű és költséghatékony megoldás
minden eddiginél gyorsabb előkészülettel,
sablon rendeléssel és sablon érkezéssel.

A kanál eltávolítása nélkül készítsen harapás
regisztrációt (következő lépés)!

FIGYELEM: SMART GUIDE KANÁL HASZNÁLATA ESETÉN
A VÁRHATÓ PROTETIKAI VÉGEREDMÉNY NEM LÁTHATÓ
A

SZOFTVERBEN.

AMENNYIBEN

SZÜKSÉG

VAN

Harapás
regisztráció
A lenyomat anyag megkötése után készítsen
harapás regisztrációt a SMART Guide Kanállal
a szájban! Az antagonistát cenrális relációs
helyzetben rögzítse!

CT SABLONT VAGY TELJES KIVEHETŐ FOGPÓTLÁST A CT
FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ. (LÁSD. ALÁBB)

Tipp:
SMART Guide Kanál használata esetén segítenek
a szomszédos fogak és/vagy antagonista fogak a
protetikailag korrekt implantátum pozíció
betervezésében.

FIGYELEM:

A

SMART

GUIDE

KANÁL

A HELYTELENÜL VISSZAHELYEZETT KANÁLLAL KÉSZÜLT CT
MELY SÚLYOS SZÖVŐDMÉNYEKHEZ VEZETHET!

Ügyeljen arra, hogy a SMART Guide Kanál
megfelelő pozícióban legyen a harapás
regisztráció ideje alatt!
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CT felvétel
készítése

A harapás regisztráció után távolítsa el a
kanalat és a harapásra szolgáló anyagot!

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a páciens
kevés ellenoldali foggal rendelkezik és nincsen
kivehető protézise töltse fel figyelmesen a fogatlan
állcsontgerincek területét harapási regisztrációt
rögzítő anyaggal olyannyira, hogy az biztosítsa a
SMART Guide Kanál megfelelő pozícióban tartását!
Tipp:
A SMART Guide Kanál helyes visszahelyezhetőségét
nem befolyásoló alámenős részek maradhatnak a
lenyomatban. A SMART sablongyártó szoftverek algoritmusai eltávolítják azon részeket, melyek az implantációs sablon kemény anyaga miatt megakadályoznák a
műtéti területre történő felhelyezhetőséget.

3D diagnózis és a műtéti terv
elkészítése a SMART Guide
Szoftver segítségével
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Irányított implantációs
beavatkozás

MEGFELELŐ

FELVÉTEL NAGYBAN CSÖKKENTHETI A PONTOSSÁGOT,

Szükség szerint távolítsa el az alámenős
részeket a lenyomatból, míg az könnyen
vissza nem helyezhető a megfelelő pozícióba!
Próbálja vissza a SMART Guide kanalat és a
harapás regisztrációt!
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VISSZAHELYEZÉSE A CT FELVÉTELHEZ RENDKÍVÜL FONTOS.

Használjon harapásvételre alkalmas anyagot
(szilikon, viasz)!

RÁ,

HASZNÁLJON REGISZTRÁCIÓS MARKEREKKEL ELLÁTOTT

Amennyiben nem helyben készül a CT felvétel,
gyakoroltassa be a pácienssel a SMART Guide Kanál
és a harapás visszahelyezését!

A páciens és a SMART Guide Kanállal készített
lenyomat digitalizálása a „dual-scan” protokollnak
megfelelően.
Első felvétel: Páciens, szájában a megfelelő
pozícióban lévő SMART Guide Kanál és a
harapás regisztráció.
Második felvétel: SMART Guide Kanál.
Tipp:
Olvassa el figyelmesen a részletes CT protokollt,
illetve juttassa el CT partnerének!

Megjegyzés: A SMART Guide Szoftver DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) formátumot
kezel, legyen szó akár Multi-slice CT, akár Cone-Beam CT
(CBCT) készülékekről. A DICOM elterjedten alkalmazott
orvosi kommunikációs fájlformátum szerte a világban.

Tipp:
A CT felvételeket a CT labor egyenesen feltöltheti
a SMART szerverre, és Ön már összeregisztrálva
nyithatja meg esetét. Természetesen lehetőség van
manuális CT regisztrálásra is.

Az egyedileg készített SMART Guide
implantációs sablon segítségével történő furat
előkészítés a műtéti tervnek megfelelően.
Minden
SMART
Guide
implantációs
sablonhoz egyedi műtéti protokollt küldünk,
mely nagyban megkönnyíti a fogorvos és az
asszisztencia munkáját.

A CT felvétel értékelése, diagnózis felállítása.
Implantátum típusok, méretek és pozíciók
megtervezése
anatómiai
és
protetikai
szempontok alapján.
SMART Guide Implantációs Sablon rendelése.

Tipp:
A sablon rendelése után a gyártást és szállítást
online nyomon követheti, illetve megtekintheti
annak 3D előnézeti képét.

Tipp:
A sablon használatához olvassa el figyelmesen
a SMART Guide Implantációs Sablon Használati
Útmutatót, illetve a SMART Guide Műtéti Tálca
Használati Útmutatót.
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Fogtechnikus által készített CT sablon

1

Lenyomatkészítés a tanulmányi
minta számára

Készítsen
számára!

2
08

Protetikailag komplikált esetek megoldása
rendkívül gyors sablon érkezéssel.

lenyomatot

tanulmányi

minta

Diagnosztikus
fogfelállítás

4

Harapás
regisztráció

Miután meggyőződött a CT sablon helyes
illeszkedéséről, készítsen harapás regisztrációt
a CT sablonnal a szájban! Az antagonistát
cenrális relációs helyzetben rögzítse!
Használjon harapásvételre alkalmas anyagot
(szilikon, viasz)!

CT felvétel
készítése

A páciens és a CT sablon digitalizálása a „dual-scan”
protokollnak megfelelően.
Első felvétel: Páciens, szájában a megfelelő
pozícióban lévő CT sablon és a harapás
regisztráció.
Második felvétel: CT sablon.

Ügyeljen arra, hogy a CT sablon megfelelő
pozícióban legyen a harapás regisztráció ideje
alatt!
Készíttessen diagnosztikai fogfelállítást!
Ellenőrizze annak illeszkedését, helyességét
szájban!
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A harapás regisztráció után távolítsa el a CT
sablont és a harapásra szolgáló anyagot!

Tipp:
Olvassa el figyelmesen a részletes CT protokollt,
illetve juttassa el CT partnerének!

Próbálja vissza a CT sablont és a harapás
regisztrációt!
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A radiológiai sablon elkészítése,
a regisztrációs markerek
elhelyezése
Készíttessen CT sablont a tanulmányi minta
és a fogfelállítás alapján!
Helyezzen el regisztrációs markereket a CT
sablonban az előírtak alapján! (Regisztrációs
markerek elhelyezése.)
Ellenőrizze a CT sablon illeszkedését a kívánt
területen!

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a páciens
kevés ellenoldali foggal rendelkezik és nincsen
kivehető protézise töltse fel figyelmesen a fogatlan
állcsontgerincek területét harapási regisztrációt
rögzítő anyaggal olyannyira, hogy az biztosítsa a CT
sablon megfelelő pozícióban tartását!

Megjegyzés: A SMART Guide Szoftver DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine)
formátumot kezel, legyen szó akár Multi-slice CT,
akár Cone-Beam CT (CBCT) készülékekről. A DICOM
elterjedten alkalmazott orvosi kommunikációs
fájlformátum szerte a világban.
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3D diagnózis és a műtéti terv
elkészítése a SMART Guide
Szoftver segítségével

Tipp:
A CT felvételeket a CT labor egyenesen
feltöltheti a SMART szerverre, és Ön már összeregisztrálva nyithatja meg esetét. Természetesen
lehetőség van manuális CT regisztrálásra is.

A CT felvétel értékelése, diagnózis felállítása.
Implantátum típusok, méretek és pozíciók
megtervezése
anatómiai
és
protetikai
szempontok alapján.
SMART Guide Implantációs Sablon rendelése.

Tipp:
A sablon rendelése után a gyártást és szállítást
online nyomon követheti, illetve megtekintheti
annak 3D előnézeti képét.
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Irányított implantációs
beavatkozás

Az egyedileg készített SMART Guide
implantációs sablon segítségével történő furat
előkészítés a műtéti tervnek megfelelően.
Minden
SMART
Guide
implantációs
sablonhoz egyedi műtéti protokollt küldünk,
mely nagyban megkönnyíti a fogorvos és az
asszisztencia munkáját.

Tipp:
A sablon használatához olvassa el figyelmesen
a SMART Guide Implantációs Sablon Használati
Útmutatót, illetve a SMART Guide Műtéti Tálca
Használati Útmutatót.
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Teljes kivehető fogpótlás

1

Kivehető fogpótlás
átalakítása

Győződjön meg arról, hogy a protézis
kifogástalanul, billegés mentesen illeszkedik a
kívánt területen!
Helyezze el a regisztrációs markereket az
előírás szerint! (Regisztrációs markerek
elhelyezése.)

2

Harapásvétel
kivehető protézissel

Miután meggyőződött a kivehető pótlás helyes
illeszkedéséről, készítsen harapás regisztrációt
a pótlással a szájban! Az antagonistát cenrális
relációs helyzetben rögzítse!
Használjon harapásvételre alkalmas anyagot
(szilikon, viasz)!

3

CT felvétel
készítése

A páciens és a kivehető pótlás digitalizálása a
„dual-scan” protokollnak megfelelően.
Első felvétel: Páciens, szájában a megfelelő
pozícióban lévő kivehető pótlás és a harapás
regisztráció.

4

3D diagnózis és a műtéti terv
elkészítése a SMART Guide
Szoftver segítségével

Tipp:
A CT felvételeket a CT labor egyenesen feltöltheti
a SMART szerverre, és Ön már összeregisztrálva
nyithatja meg esetét. Természetesen lehetőség van
manuális CT regisztrálásra is.

Második felvétel: Kivehető pótlás.
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Kézenfekvő megoldás bizonyos
szituációkban, gyors sablonérkezéssel.

Tipp:
Amennyiben a kivehető fogpótlás illeszkedése
nem kifogástalan, töltse fel lenyomatanyaggal és
készítsen lenyomatot a protézis belvilágával, vagy
készítsen új kivehető fogpótlást!

Ügyeljen arra, hogy a kivehető pótlás megfelelő
pozícióban legyen a harapás regisztráció ideje
alatt!
A harapás regisztráció után távolítsa el a
pótlást és a harapásra szolgáló anyagot!

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a páciens
kevés ellenoldali foggal rendelkezik és nincsen
kivehető protézise töltse fel figyelmesen a fogatlan
állcsontgerincek területét harapási regisztrációt
rögzítő anyaggal olyannyira, hogy az biztosítsa a
kivehető pótlás megfelelő pozícióban tartását!

Irányított implantációs
beavatkozás

Az egyedileg készített SMART Guide
implantációs sablon segítségével történő furat
előkészítés a műtéti tervnek megfelelően.
Minden
SMART
Guide
implantációs
sablonhoz egyedi műtéti protokollt küldünk,
mely nagyban megkönnyíti a fogorvos és az
asszisztencia munkáját.

A CT felvétel értékelése, diagnózis felállítása.
Tipp:
Olvassa el figyelmesen a részletes CT
protokollt, illetve juttassa el CT partnerének!

Implantátum típusok, méretek és pozíciók
megtervezése
anatómiai
és
protetikai
szempontok alapján.
SMART Guide Implantációs Sablon rendelése.

Próbálja vissza a pótlást és a harapás
regisztrációt és gyakoroltassa páciensével a
helyes pozícióba történő harapást!
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Megjegyzés: A SMART Guide Szoftver DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine)
formátumot kezel, legyen szó akár Multi-slice CT,
akár Cone-Beam CT (CBCT) készülékekről. A DICOM
elterjedten alkalmazott orvosi kommunikációs
fájlformátum szerte a világban.

Tipp:
A sablon rendelése után a gyártást és szállítást online
nyomon követheti, illetve megtekintheti annak 3D
előnézeti képét.

Tipp:
A sablon használatához olvassa el figyelmesen
a SMART Guide Implantációs Sablon Használati Útmutatót, illetve a SMART Guide Műtéti Tálca
Használati Útmutatót.
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Regisztrációs markerek elhelyezése

A dual scan technológiában a regisztrációs markerek
biztosítják a SMART Guide Szoftver számára a két
CT felvétel tökéletes összeillesztését. A regisztrációs
markerek protokoll szerinti elhelyezkedése rendkívül
fontos a pontos eredményhez.
(A SMART Guide kanalak beépített, speciális, radiotranslucens markereket tartalmaznak.)
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• 6-8 lekerekített regisztrációs pontot helyezzen el a
kivehető pótlásba!
• Használjon gömb alakú fúrót a furatok elkészítéséhez!
• A furatok átmérője 1-1,5 mm, mélysége 1 mm legyen!
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a markerek felső
pótlás esetén az íny síkja fölé, alsó pótlás esetén az
íny síkja alá essenek!
• A markerek a fogíven minél inkább szétterítve, a tér
mindhárom irányába legyenek!
• Helyezzen radio-opak anyagot a furatokba!
(lehetőleg guttapercha markert)

Tipp:
A guttapercha a legtöbb esetben jól alkalmazható
és minden rendelőben megtalálható anyag.
Felhevítve kenhetővé válik, mely alkalmassá teszi a
számára előkészített furatokba történő behelyezésre.

FIGYELEM:

ELLENŐRIZZE AZ ÖN ÁLTAL ALKALMAZOTT

MARKER ANYAGOT ÉS A (CB)CT KOMPATIBILITÁSÁT, UGYANIS
EGYES

MŰSZEREK

KEVÉSBÉ

RADIO-OPAK

ANYAGOKAT

TÁMOGATNAK, MINT A GUTTAPERCHA. ÜGYELJEN ARRA, HOGY
NE PERFORÁLJA A FURATOK KÉSZÍTÉSEKOR A SABLONT!
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