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Какво представлява хирургичния водач за поставяне на имплант?

Хирургичният водач е шина, изработена от биосъвместима смола, в която са интегрирани
съответният брой метални или пластмасови канюли, отговарящи на стандарта на
избраната имплантна система и броя на имплантите в конкретния случай.

Изработва се на основата на СВСТ и отпечатък - силиконов или дигитален, и дава
възможност при поставяне на дентален имплант да бъдат пресъздадени максимално точно
позицията и посоката планирани на 3Д изображението на челюстта.
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Ползи от водача при поставяне на имплант?

 Гарантира 100% точно пренасяне в устната кухина на 
предварително зададената позиция на импланта, по 

начина, по който е заложена в плана за лечение

 Съкращава оперативното време

 Намалява на риска от неуспех на операцията, тъй като се 
елиминират голям процент от възможните грешки при 
поставяне

 Намалява постоперативната болка и дискомфорт на 
пациента, поради по-малката инвазивност на процедурата

 Облекчава работата на имплантолога,  гарантирайки му 

предвидимост на резултатa

 Дава възможност за предварителна изработка на 
планирани протетични конструкции (временни зъби, 

протези и др.)
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Как се изработва водач за поставяне на имплант?

 При предоставени СВСТ и отпечатък на челюст, се излива гипсов модел, който в
последствие се сканира. При предоставен СВСТ и файл на сканирана челюст този
процес се пропуска. Сканираната челюст се обработва в специализиран софтуер, в

който се изготвя 3Д виртуален модел на челюстта. Този модел онагледява всички
индивидуални особености на пациента и се анализа детайлно. На база на този анализ
се предлагат на водещия лекар алтернативи за позициониране на необходимите
импланти. Този план на лечение се обсъжда с имплантолога и окончателно се
фиксират желаните позиции на имплантите. Следва изработка на 3Д модел на водача,

който в последствие се принтира на 3Д принтер.

 Процесът завършва с изготвяне на два протокола:

– Хирургичен протокол – визуализирани проекционни сечения

– «Дрил» протокол – последователност на използваните инструменти, според типа кост на
конкретния случай
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Цена на хирургичен  водач

 Хирургичен водач на челюст до 3 импланта 240 лв.

 Хирургичен водач на челюст 3 до 8 импланта 300 лв.

 Дигитална индивидуална лъжица 72 лв.*

*Експресна поръчка до 3 дни +100 лв.

 Окомлектоване с канюли

Малка канюла 1бр.                                                                                              8.60лв

Голяма канюла 1бр. 8.60лв

Щифтова канюла 1бр. 8.60лв

Адаптер за канюла 1бр. за многократна употреба 51.60лв.

*цената на направляващите канюли е без надценка и не е включена в стойността на водача.  Определя се 
след уточняване на вида и количеството им

*За всяка поръчка се уточнява срока за изработка

*Всички цени са с ДДС и са валидни до 01.07.2019 год.

* Заплащането е 50% при подаване на фиш и при 50% при доставка
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Срокове и етапи при изработка на хирургичен водач

 Подаване на фиш към лабораторията – мин. 10 раб. дни преди дата за поставяне на 
имплант

 Потвърждаване на получаването от страна на лабораторията  и при необходимост 
искане за допълване на информацията– до 1 раб. ден

 Изработка на цифров модел на водача и свързаните с него визуализации - до 5 раб. дни 
след получаване на цялата нужна информация

 Обсъждане с имплантолога и при необходимост нанасяне на корекции в модела

 Писмено потвърждение на модела от страна имплантолога

 Изработка на хирургичния водач – 2 раб. дни след писменото потвърждение на модела

Лабораторията изработва хирургичен водач заедно с протокол за имплантиране, 
съдържащ стъпките в дадената хирургична операция. Търсената цел е имплантолога до 
получи водача и протокола 2 дни преди датата на опрецията.
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Необходима информация за изработка на хирургичен  
водач

 Бланка/фиш за поръчка на лабораторията

 Изпраща се едно от следните:

– Прецизен отпечатък

– Гипсови модели   

– Файл с 3D изображение на сканирана челюст във формат .stl

В зависимост от случая се изисква информация за цяла уста, горна или долна челюст. 

 СВСТ с отворена захапка на цяла уста, горна или долна челюст зависимост от случая 

(формат на файла: dcm)

 Производител на ползваната имплантна система

 Модел на имплантите, които ще се ползват в конкретния случай с диаметър и дължина
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*Информацията се предава: - по e-mail (при по-големи файлове www.wetransfer.com); - по куриер (за сметка  на 

изпращача); - лично предаване на място в лабораторията
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