


Εισαγωγή 



 Λεπτομερής διάγνωση και ακριβής τοποθέτηση 

παρέχουν την ασφάλεια αποφυγής τραυματισμού 

σημαντικών ανατομικών μορίων καθώς και την 

δυνατότητα εκμετάλλευσης όλου του εύρους και του 

ύψους του υπάρχοντος οστού. 

 Ο χρόνος του χειρουργείου μειώνεται σημαντικά με 

αποτέλεσμα μικρότερη μετεγχειριτική  ταλαιπωρία 

για τον ασθενή. 

 Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων χωρίς την δημιουργία  

κρημνού είναι εφικτή . 

 

 



Υπάρχει  υψηλότερο αρχικό κόστος για την 

κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα και την 

χρήση των ειδικών φρεζών, το οποίο φαίνεται 

αμελητέο σε σχέση  με τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η τεχνική. 



Αρχική εικόνα 



Στο συγκεκριμένο περιστατικό 

χρησιμοποιήσαμε το 

σύστημα υπολογιστικά 

καθοδηγούμενης 

τοποθέτησης 

εμφυτευμάτων ANATOMIGE 

IN VIVO . 



Η μελέτη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 





Ο χειρουργικός νάρθηκας. 
Ο χειρουργικός νάρθηκας μετά 

την τοποθέτηση του στο στόμα. 



1. Ελέγχεται η έδραση και η σταθερότητα του 
οδηγού στο στόμα. 

2. Αρχικά ένα tissue punch χρησιμοποιείται 
για την αφαίρεση των μαλακών ιστών. 

3. Ακολουθείται η παραδοσιακή αλληλουχία 
στα μήκη και στη διάμετρο των φρεζών, τα 
οποία καθορίζονται από την εταιρεία που 
ανέλαβε την μελέτη . 

4. Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος έγινε με 
ειδικά σχεδιασμένους μεταφορείς. 



1. 2. 

3. 4. 



Ένα μήνα μετά την τοποθέτηση του 

εμφυτεύματος, διακρίνεται η άριστη 

αρχιτεκτονική των μαλακών ιστών.  

Μετά την τοποθέτηση του abutment. 

Τελικό αποτέλεσμα, με την 

συγκόλληση της προσθετικής 

εργασίας. 



    Η Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη 

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων είναι ένα 

επιπρόσθετο μέσο που : 

 βοηθά στη σωστή διάγνωση 

  διευκολύνει το σχέδιο θεραπείας και την 

ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων 

  επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων 

των ειδικοτήτων και μεταξύ ιατρού 

ασθενή.  
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