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Tomas – temporary orthodontic micro anchorage system

A tomas® (temporary orthidontic anchorage system) egy új koncepció az 

ideiglenes csontbéli elhorgonyzáshoz a fogszabályozó kezelésnél, aktív 

fogmozgatásoknál, vagy passzív stabilizációnál.

A különleges design, a teljes termékskála és a széleskörű szolgáltatás teszi a 

tomas®-t az elsőszámú modern rendszerré.

A tomas® az első steril minicsavarral rendelkező termékskála.

A tomas® koncepció előnyei:

- egyszerűbb, hatékonyabb orthodonciai kezelést tesz lehetővé.

- helyettesítheti a headgear kezelést

- fogak rögzítésére tervezték, elkerülhetők az extrakciók

- csak részleges ívhasználat

- optimalizált idő- és anyagfelhasználás

- kényelmes a páciens számára

- a kezelés alatt a csavar nem látható



Tomas – temporary orthodontic micro anchorage system

Rendszer elemek részletes bemutatása

Indikációk

A rendszer alkalmazásának bemutatása

Esetleírások  ( fotókkal, ábrákkal illusztrálva )



Rendszer elemek

A tomas® rendszer kevés alkatrészt tartalmaz, de mégis minden szükséges 

eszköz megtalálható a készletben.

- kétféle méretű fúró

-a kézi és mechanikus úton történő behelyezés összes segédeszköze.

Csavar Csomagolás Fúrók Lokátor Tálcák Erőkulcs Készletek Tartozékok



Tomas csavar

Szabadalmazott 
egyedülálló alámetszés

Mélység stop

Polírozott, kónuszos gallér

Speciális felületkezelés

Önmetsző menet.022 slotnyílás a csavar fején 

bracket design

Hatszögletű 

csatlakozás



Polírozott, kónuszos gallér

A tökéletes gingva-adaptációhoz (illeszkedéshez) a csavar hibáinak és a 

gyulladás kockázatainak minimálisra csökkentése érdekében

Tomas önmetsző csavar



Mélység stop

A maximális biztonság érdekében

Tomas önmetsző csavar
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Speciális felületkezelés

Késlelteti a csontbeépülést, ezért a kezelés végén könnyű a csavar 

eltávolítása.

Tomas önmetsző csavar



Hatszögletű csatlakozás

Biztosítja megfelelő és bizonságos fogást a könnyű kézi és mechanikus 

behelyezéshez.

Tomas önmetsző csavar
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Önmetsző menet

Minimális csontroncsolás biztosítja a csavar retencióját.

Tomas önmetsző csavar

file:///C:/Documents and Settings/Denti/Dokumentumok/tomas.ppt#3. 3. dia


.022 slotnyílás a csavar fején - bracket design

Ugyanolyan, mint a bracket, ez a design biztosítja a megszokott technológia 

alkalmazásának lehetőségét.

Tomas önmetsző csavar



Szabadalmazott, egyedülálló alámetszés

Könnyű és megbízható ligatúrázást tesz lehetővé, a 

ragasztó optimális komfortérzetet nyújt a páciensnek.

Tomas önmetsző csavar
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Csavar csomagolása

Címke fontos információkkal

- Hosszúság mm-ben megadva

- Letéphető öntapadós címke a páciens kartonjához

- Sterilizálás lejárati ideje

- Gyártó adatai



Csavar csomagolása

Műanyag tálca

Optimális védelmet biztosít a csavarnak a szennyeződésekkel szemben.

Üveg tartály

Teljes védelem a szennyeződésekkel szemben.

A kupak segédeszközként szolgál a csavarbehelyezésnél.



Fúrók

Jelölés nélkül 
ø   1,2 mm 

Egy piros csík
ø   1,1 mm

Kettő piros csík
ø   1,0 mm

Színkód azonosításhoz:

A fúrók könnyen megkülönböztethetők 

egymástól, az egyértelmű jelölésnek 

köszönhetően.



Fúrók

Beépített mélység stop
a beépített mélység stop egy plusz biztonsági funkció, amely biztosítja, 

hogy a maximális fúrási mélységet ne haladjuk meg, mely különösen fontos 
azokon a területeken, ahol a rálátás korlátozott

Az aranyszínű TiN bevonat megnöveli az élettartamot, és gondoskodik egy 

8mm-es mélységjelölésről.



Lokátor

Pozícionáló segédeszköz
kicsi, de fontos része a tomas® koncepciónak
a behelyezési pontot könnyen és gyorsan lehet megjelölni ezzel a 
pozícionáló eszközzel



Tároló tálcák

A tomas® tálcában az eszközök és alkatrészek a munkafolyamatnak 

megfelelő sorrendben vannak elhelyezve, így egyszerűen ellenőrizhető, 

hogy a kezeléshez szükséges összes felszerelés a rendelkezésünkre 

áll-e.



Tároló tálcák

Homogén felszín

A tomas® tálca felülete rendkívül homogén a precíziós gyártási folyamatoknak, és a 

csúcsminőségő anyagok felhasználásának következtében.

Ennek köszönhetően a tálca nem gyűjt össze szennyeződéseket és nem színeződik 

el, még számos sterilizációs folyamat után sem.

Csúcsminőségű sterilizálható teflon

A politetra-fluoretilénből (teflon) készült sterilizálható tomas® tálca egy fontos 

összetevője a tomas® rendszernek.

Ez a fajta teflon ideális minden típusú sterilizálási eljáráshoz, melyet a 

fogászatban használnak.



Tomas-torque erőkulcs

Beállítható 
forgatónyomaték

Torque kontroll

Zárható fej
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Tomas-torque erőkulcs

Torque kontroll

A kulcs feje elhajlik, ha az erőhatás az előre 

beállított nyomatékot meghaladja,



Zárható fej

A kulcs feje könnyen és gyorsan lezárható a 

különböző alkalmazásokhoz.

Tomas-torque erőkulcs



Beállítható forgatónyomaték

A tomas® torque erőkulcson könnyen 

és gyorsan beállítható a csavar 

behelyezéséhez szükséges nyomaték 

(20 Ncm). Ezzel megakadályozható a 

csavar túlcsavarása.

Tomas-torque erőkulcs



Tomas set Tomas basic tálca





Tároló tálcák

Tomas basic tálca

maximális helykihasználás, minimális méret



Tároló tálcák



Tartozékok

Tartozékok

Gingiva 
lyukasztó

applikátor kerék driver



Tomas punch

Tomas® punch - Gingiva lyukasztó

Steril gingiva eltávolító a mucosa 
atraumatikus perforációjához a behelyezési 
területen



Tomas applikátor

tomas® applikátor

Kompakt behelyező segédeszköz kézi 

behelyezéshez



Tomas kerék

tomas®  kerék – biztos fogás

tomas applikátorhoz segédeszköz kézi 
becsavarás esetén



Tomas driver

tomas®  driver

segédeszköz a mechanikus becsavaráshoz



Indikációk

Ne helyezzük a mandibulába lingualisan, vagy közel a foghúzás helyéhez, közel a csírához, fogzacskóhoz, tejfoghoz.

Aktív fogmozgatás Passzív stabilizáció Preprothetikai kezelés

A tomas® csavart ideiglenes szkeletális elhorgonyzáshoz használják a fogszabályozó kezelésnél.

A kezelés céljától függően az indikációk három csoportba oszthatók.

- aktív fogmozgatás

- passzív stabilizáció

- preprotetikai kezelés

A tomas® csavar megbízható működése függ a csontban való biztos elhorgonyzástól (elsődleges stabilitás) és a csavar 

fejének elhelyezkedésétől a gingivában (gingiva alveolaris).

Tomas® csavar behelyezhető a maxilla vestibularis felszínébe, palatinálisan és az alveolaris gerincbe.
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Aktív fogmozgatás

Aktív fogmozgatás Passzív stabilizáció Preprothetikai kezelés

A tomas® csavart számos fogmozgatás esetén használhatjuk elhorgonyzásként.

Már olyan elmozgatások is lehetségesek, amelyek eddig csak jelentős horgonylatvesztéssel voltak 

megoldhatóak.

A következő fogmozgatási kezeléseknél használható a tomas® csavar, mint biztos 

elhorgonyzási pont:

- molárisok disztalizálása maxillán, mandibulán

- mesialisálás egyedülálló fogak, vagy fogcsoportok esetén.

- csoportos retrakció

- II. osztályú csúszómechanikák

- Hézagzárás az első osztályban

- Aszimmetrikus occlusalis felszín
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Passzív stabilizáció

Aktív fogmozgatás Passzív stabilizáció Preprothetikai kezelés

Az egyedülálló fogak és a fogcsoportok prevenálhatók a tomas csavar segítségével. A fogak elhelyezkedése vagy a  

nem megváltoztatandó pozíciók stabilizálhatóak egyszerűen és gyengéden a tomas csavarhoz való kapcsolódás 

átlal. Többé nincs szükség ahorgonylatvasztés időigényes korrigálására.

A következő típusú kezeléseknél stabilizációs eszközként használható a tomas csavar:

•II. osztály korrigálásakor  Herbst vagy SUS

•a metszőfogak protrúziójának megelőzése

•lingual technika

•oligodoncia
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Preprothetikai kezelés

Aktív fogmozgatás Passzív stabilizáció Preprothetikai kezelés

Prothetikai kezeléseket megelőző orthodontiai kezelések jelentősen könnyebbé válnak a tomas csavarral.

A fogak megfelelő pozícióba való mozgatása nagyon kis erőfeszítéssel megoldható és a legtöbb esetnél a tomas csavar 

teljesen láthatatlan.

A fő preprothetikai alkalmazások a következő:

•molárisok felállítása

•mesializálás, disztalizálás

•hézagzárás

•intrúzió

•a bölcsességfog beállítása ( megfelelő helyzetbe hozása )
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A tomas csavar alkalmazása

Ideiglenes elhorgonyzást hozhatunk létre a csontba helyezett minicsavar segítségével ( tomas pin ).

Az indikációtól függően a tomas csavar fejéhez különböző orthodonciás készülékeket kapcsolhatunk, 

hogy elérjük vagy támogassuk a szükséges fogmozgást. 

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



1. lépés

A behelyezési pont meghatározása

A behelyezési pontot a kezelés tervezésekor határozzuk meg 

röntgen képek, minták és a klinikai leletek segítségével.

A behelyezési pont könnyen és pontosan megjelölhető a tomas 

lokátor segítségével.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



2. lépés

Mucosa perforációja  - gingiva kimetszés

Felületi vagy helyi érzéstelenítés alkalmzása szükséges a behelyezési 

ponton. A fogínyt gyorsan és könnyen át tudjuk lyukasztani a megjelölt 

helyen a fogíny lyukasztóval. Az átlyukasztott fogínyt csipesszel vagy 

egy éles kanállal eltávolíthatjuk.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



3. lépés

Csont jelölése

Jelölő pontot fúrunk a csontba az előfúrás számára a tomas 

gömbfúróval.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



4. lépés

Előfúrás

A megfelelő tomas fúrót ( előfúró ) használjuk a 

fúráshoz. A csontot 800 Umin-1  ( max. 1500 

Umin-1 ) fordulaton fúrjuk elő. A megfelelő hűtést 
fiziológiai sóoldattal ( 5°C ) végezzük, hogy 

elkerüljük a csont fúró által okozott égési 

sérüléseit.   

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



5. lépés

Csavar előkészítése behelyezéshez

Vegyük ki a tomas csavart a csomagolásból. Helyezzük be az előfúrt 

furatba és csavarjuk be a műanyag adapter segítségével, amíg a 

menet bele nem kap a csontba.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



6. lépés

Kézi behelyezés

A tomas applikátor segítségével tekerjük 

be a tomas csavart a végső pozíciójába. A 

tomas kereket vagy a tomas erőkulcsot 

használhatjuk segítségként a kézi 

behelyezéshez.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



6. lépés

Mechanikus behelyezés

Használjuk a tomas drivert és egy 

állítható nyomatékú kézidarabot a 

tomas csavar végső csontbéli 

helyzetének eléréséhez.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



7. lépés

Csatlakoztatás a fogszabályozó 

készülékekhez

Végül csatlakoztassuk a tomas csavart az 

orthodonciás készülékekhez és rögzítsük az 

összekötő drótokat a tomas csavar fejéhez 

fényre kötő ragasztó segítségével

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



Eltávolítás

Először távolítsuk el az orthodonciás készülék összekötő elemeit. A 

tomas®  csavart ugyanazokkal a műszerekkel tudjuk eltávolítani, mint 

amivel behelyeztük.

Helyezzük a tomas®  applikátort a csavar fejére és óvatosan csavarjuk az 

óramutató járásával ellentétes irányba, így meglazítható és eltávolítható a 

tomas csavar.

A seb nem igényel semmilyen speciális kezelés. A tomas csavar 

eltávolításához nem feltétlenül szükséges érzéstelenítő alkalmazása.

Videó

1.lépés 7.lépés6.lépés5.lépés4.lépés3.lépés2.lépés Eltávolítás



Eset leírások

Aktív fogmozgatások Passzív stabilizációk Preprothetikai kezelések

Disztalizálás ( maxilla ) Elülső fogak ( mandibula ) Hézagzárás

Disztalizálás ( mandibula )

Mezializálás ( mandibula )

Hézagzárás



Aktív fogmozgatások

Leírás
Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Disztalizálás ( maxilla )



Leírás Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Aktív fogmozgatások

Disztalizálás ( maxilla )



Leírás Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapotKiindulási állapot

Aktív fogmozgatások

Disztalizálás ( maxilla )



Leírás
Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Aktív fogmozgatások

Disztalizálás ( mandibula )



Kiindulási állapotLeírás Behelyezés utáni állapot

Aktív fogmozgatások

Disztalizálás ( mandibula )



Behelyezés utáni állapotKiindulási állapotLeírás

Aktív fogmozgatások

Disztalizálás ( mandibula )



Leírás
Illusztráció 1-2 Illusztráció 3-4

Aktív fogmozgatások

Mezializálás ( mandibula )



Illusztráció 3-4Illusztráció 1-2Leírás

Aktív fogmozgatások

Mezializálás ( mandibula )



Illusztráció 3-4Illusztráció 1-2Leírás

Aktív fogmozgatások

Mezializálás ( mandibula )



Leírás
Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Aktív fogmozgatások

Hézagzárás



Behelyezés utáni állapotKiindulási állapotLeírás

Aktív fogmozgatások

Hézagzárás



Behelyezés utáni állapotKiindulási állapotLeírás

Aktív fogmozgatások

Hézagzárás



Passzív stabilizáció

Leírás
Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Elülső fogak ( mandibula )



Behelyezés utáni állapotKiindulási állapotLeírás

Passzív stabilizáció

Elülső fogak ( mandibula )



Kiindulási állapotLeírás Behelyezés utáni állapot

Passzív stabilizáció

Elülső fogak ( mandibula )



Leírás
Kiindulási állapot Behelyezés utáni állapot

Preprothetikai kezelések

Hézagzárás



Behelyezés utáni állapotKiindulási állapotLeírás

Preprothetikai kezelések

Hézagzárás



Kiindulási állapotLeírás Behelyezés utáni állapot

Preprothetikai kezelések

Hézagzárás





















Ez a fordítás  a DENTAURUM által kiadott                           CD alapján készült. Nem tartalmazza a 

teljes eredeti anyagot. 

A fordítást készítette: DENT-IMPEX RM KFT, a DENTAURUM termékek kiemelt forgalmazója.

Részletes információ: www.dentaurum.de

A termék megvásárolható: DENT-IMPEX RM KFT

1091 Budapest Üllői út 159.

Tel/fax: 348-0082; 281-3314
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