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1. Парадонтальна висота: Використовувати перфоратор ясен подвійного 
призначення (DJP) стороною, вказаною на зображенні праворуч. Розташувати 
перформатор на шийці імплатата і виміряти найнижчу частину ясенних тканин 
(загалом вестибулярної стінки). Обрати відповідну висоту формувача ясен, яка 
має завжди бути меншою за вимірюваний параметр (наприклад, обирати висоту 
1.5 мм при вимірюваному результаті 2.0 мм)

2. Діаметр: Обирати діаметр залежно від профілю зуба, що підлягає реставрації. 
Відповідні показники відображені у таблиці нижче (орієнтовні дані). Дані вказані 
для випадків встановлення одиничної коронки; у випадку встановлення моста 
дані можуть змінюватись. 

3. Профіль: Формувачі ясен системи In-Kone® у двох профілях: з пласкою та 
високою голівкою. Ці два профілі дозволяють адаптувати формувач ясен для 
клінічного використання.

Високий профіль застосовується у таких випадках:
o На асиметричній ясенній ділянці (наприклад, на передніх 
зубах, нещодавно видалених ділянках зубів, трансплантатів…)
o Під час хірургічної операції з метою уникнення набряку ясен

Плаский профіль застосовується у таких випадках:
o На симетричній ясенній ділянці (наприклад, на бокових зубах, 

ділянці давно видалених зубів…)
o Встановлення тимчасового моста (розбірний міст чи 

штамповано-паяний міст). 

Перфоратор ясен 
подвійного призначення

Réf DCM1,2 Réf DEMCI,2

Формувачі ясен встановлюються за допомогою ручної 
шестигранної викрутки (DCM1.2) або викрутки-
екстрактора (DEMCI2)

З огляду на естетичність, ідеально встановлювати формувач ясен у два етапи. Спершу формувач ясен 
встановлюється під час хірургічної операції з метою уникнення набряку на яснах. За 10 днів після операції, 
коли ясенні тканини стабілізувались, перший формувач ясен витягується, а на його місце, за потреби, 
ставлять більш адаптований формувач ясен відповідно до таких трьох критеріїв: 

Вибір формувача ясен  
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Рекомендовано:
Перед використанням необхідно стерилізувати формувачі ясен відповідно до прийнятих правил. 
Формувачі ясен призначені для одноразового використання. 

Важливо надати інформацію про обрані показники висоти та діаметру формувачів ясен Вашому 
зубному техніку.

Формувач ясен має повторювати форму ясеневих тканин. Необхідно, щоб абатмент ідеально 
співпадав за розміром з формувачем ясен, а отже, показники висоти абатмента та обраного 
формувача ясен мають точно співпадати.

Декодування у ротовій порожнині: Формувачі ясен мають кольоровий код, який 
позначає парадонтальну висоту, а також діаметр.

Останні символи кожного показника вказує на діаметр та висоту формувача ясен (наприклад, DVCICI4H1.5 
= Ø 4 мм x висота 1.5 мм). Подібний принцип застосовується щодо показників ортопедичних компонентів.  
Для оптимальної відповідності біологічній ширині при імплантації перевірте, щоб профіль компонентів 
співпадав з профілем формувача ясен.

Спостереження. Всі показники для формувачів ясен можуть відхилятися від показників профілю 
компонентів. Рекомендовано контролювати припасовку усіх компонентів з метою вибору необхідної форми 
формувача ясен.

Таблиця 
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