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Optimal implantatinsättning
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Vägledning för 
korrekt mesio-distal 
implantatinsättning

Kliniskt fall 1: Implantat intill en 
naturlig tand 
Välj rätt storlek på instrumentet med hänsyn 
till det implantat som sätts in
Luta den cylindriska spetsen med ett fast 
grepp (undvik rörelser) mot den naturliga 
tandens rot intill implantatet
Försäkra dig om att instrumentets spets 
lutar mot roten och inte mot kammen på det 
proximala benet
Luta den första borren mot den cylindriska 
spetsen och kontrollera både den mesio-
distala lutningen och att den bucco-linguala 
positionen är korrekt
En icke exakt mesio-distal lutning kan 
orsaka en ökning eller en minskning av 
avståndet mellan implantatet och tanden
Efter den första osteotomin, fortsätt att följa 
det normala implantationsprotokollet

LM Implant Misura MR-instrumenten hjälper till 
att placera den första spiralborren på korrekt 
avstånd från implantat eller naturlig tand intill 
implantatet med hänsyn till benstrukturen.

Detta medför korrekt benmängd mellan 
implantatet och tanden, så att benkammen 
förblir stabil under lång tid. När hänsyn tas 
till benstruktur och tillräckliga avstånd läggs 
grunden till ett estetiskt resultat som varar länge.



Instrumenten är designade av Marco Redemagni 
MD, DDS. Style Italiano är en grupp passionerade 
tandläkare och forskare specialiserade på estetisk 
restorativ tandvård. 

Mer information på www.styleitaliano.org 
och www.facebook.com/styleitaliano.

“Dessa instrument 
är verkligen 
oumbärliga när det 
gäller att positionera 
den första borren”
Marco Redemagni MD, DDS

För ytterligare detaljer och klinisk 
information om LM Implant Misura 
MR, skanna QR och se på videon. 

by Style Italiano
LM Implant Misura MR

Markeringar på spetsen 
underlättar kontroll av det 
bucco-linguala läget på 
implantatborrningen. 

Utför endast den första osteotomin (i allmänhet den mest distala) med den första 
borren
Sätt in ett stift som har samma diameter som den första borren i osteotomin
Luta det valda Implant Misura-instrumentet mot stiftet och var noga med att inte 
flytta det genom för stort tryck
Utför den andra osteotomin med den första borren
Kontrollera alltid att borren är korrekt placerad både vad beträffar den bucco-linguala 
riktningen och den mesio-distala lutningen
Fortsätt att följa det normala implantationsprotokollet

Kliniskt fall 3: Implantat 
intill ett annat implantat 
i delvis tandlös käke

Börja alltid från implantatet intill den 
naturliga tanden
Fortsätt enligt punkt 2

Kliniskt fall 2: Implantat intill ett annat implantat i tandlös käke



LMDental
LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8 

FI-21600 Parainen, Finland 
Tel. +358 2 4546 400 
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LMErgoSense
 

 
LM 402-403 ESLM Implant Misura MR 3,1-5,3

LM 408-409 ESLM Implant Misura MR 3,7-6,3 LMErgoSense
 

Instrumenten finns tillgängliga med olika diametrar. Varje 
instrument har en bredare spets för insättning av intilliggande 
implantat och en mindre spets för att skapa distans mellan ett 
implantat och en naturlig tand.

Välj rätt instrumentstorlek enligt implantatets diameter:

LMErgoSense
 

 
LM 400-401 ESLM Implant Misura MR 3,0-5,0

LMErgoSense LM 6843 ES      

LM Implant Misura MR Kit  

LM 406-407 ES LM Implant Misura MR 3,4-5,8 LMErgoSense
 

 

LM 404-405 ES LM Implant Misura MR 3,3-5,6 LMErgoSense
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Tillgängliga med olika diametrarAtt välja korrekt storlek

Grå

Grön

Gul

Orange

Blå

3,4-3,5

3,75

4,0-4,1-4,15

4,3

4,8-4,85

4,0

4,25

4,6

4,8

5,35

3,0

3,1

3,3

3,4

3,7

5,0

5,3

5,6

5,8

6,3

Instrument
Färg

Första borr 

Implantat 

Avstånd in mm

Tand — Implantat —
Implantat Implantat

1,5 mm       |           2,0 mm 


