
UYGULAMA RAPORU

DİŞ IMPLANTLARINDA KALİTE KONTROL
MEDIKAL STANDARTLARI DENETLEMEK ÜZERE MULTI SENSÖR 
ÖLÇÜMÜNÜN KULLANILMASI

AYRINTILI VE 
IZLENEBILIR 
SONUÇLARLA 
İMPLANTLARIN 
KAPSAMLI DENETIMI.

Diş implant üreticileri ürünlerinin güvenliği ile 
ilgili olarak yüksek kalite standartları ve mevzuat 
gerekliliklerini sağlamak zorundadırlar. Üretim 
esnasında, her bir implantın en dar toleranslara ve 
ürün gerekliliklerine uygunluğundan emin olmak için 
güvenilir bir süreç ile denetimi yapılmalıdır. 
Bu, ölçüm sonuçlarının güvenli, sonradan 
değişiklik yapılamayacak bir şekilde 
depolanmasının yanı sıra üretim sürecinin 
kapsamlı olarak belgelendirmesini de içerir.
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Çok parçalı kemik içi diş implantları üç bileşenden 

oluşur. Vidalı implant gövdesi dişin kökünün yerini alır 

ve çene kemiğine sıkıca gömülür. İmplant dayanağı 
implant gövdesi ve diş protezi arasında bir taç veya 

köprü gibi bağlantı parçası olarak işlev görür. Sabitleyici 

vida, dayanağa sıkı bir şekilde yapıştırılan veya 

vidalanan protez dişlerle implant gövdesinin iç konisine 

dayanağın sürtünme kuvveti ile kilitlenmesini sağlar.

Hassasiyet Güvenilirliğin Temelidir

Üretim hassasiyeti, implant sisteminin uygunluğunun 

doğruluğunu ve uzun süreli kararlılığını belirler. 

İmplant gövdesi ve dayanak arasındaki iç bağlantı 

özellikle önemlidir. Bu bağlantı tasarımının özelliği, 

rotasyonu önleyen iç altıgene sahip iki implant 

bileşeni arasına sığan konik dolgu maddesidir.

Hexagon Manufacturing Intelligence’ın Optiv Performance 

443 cihazı gibi bir koordinat ölçüm cihazı (CMM) 

ölçüm görevinin ihtiyaçlarını karşılamak için hem 

ekonomik açıdan hem de süreçle ilgili avantajlar sunar. 

Bu koordinat ölçüm çözümü, protetik arayüzün dar 

toleransa sahip  geometrilerin ve form özelliklerinin 

yüksek hassasiyette ölçülmesine olanak sağlar.

Her müşteriye özel olarak yapılan fixtür ekipmanı eklenerek 

stabil ve tekrarlanabilir bir ölçüm imkanı sağlanır.

Güvenli ve Optimize Ölçüm Sürecinin Sağlanması

İmplant-dayanak birleşim alanı ve implant gövdesinde 

bulunan konik yüzeylerin form ölçümleri sürekli tarama 

probları kullanılarak yapılır. Bununla birlikte  implant gövdesi 

ve dayanak üzerinde bulunan altıgen bölgeler optik olarak 

ölçülerek  ölçüm prosesinin süresi kısaltılmış olur.

Optiv 443 ayrıca, korumalı elektronik dökümantasyon ile 

ölçüm sonuçlarını dışarıdan müdahaleye karşı koruma 

opsiyonunu da sunar. Bu ölçüm sonuçlarının otomatik 

oluşturulmasına ve arşivlenmesine olanak sağlar. Yazıcı 

çıktılarını ortadan kaldırarak, proses güvenilirliği artırılır ve 

üretici her bir implantın uluslararası normlara uygun olarak 

takip edilebilirliğini garanti altına alır.

Optiv Performance 443 - Diş implantlarının aşırı kapsamlı 
denetimi ve sorunsuz belgelendirilmesi için ideal araç

Bu multisensör CMM cihazında kullanılabilen sensör 
seçeneklerinin çok farklı kombinasyonları diş implantlarının 
tekrar klemplenmeden tam ve kontaminasyon olmadan 
ölçümünü sağlar. 
Benzersiz Optiv Dual Z seçeneği görev alan tüm sensörler için 
denetim özelliklerinin mükemmel bir şekilde erişilebilirliğini 
garanti eder.

Optik ve dokunsal sensörlerle donatılmış isteğe bağlı Optiv Dual Z bağımsız dikey eksenli 
Optiv Performance 443 Dual Z multisensör koordinat ölçüm cihazı
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