
1 

Partners in Progress 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG  MULTIPLUS 

Phục hình cầu răng và thanh bar bắt vít  cho bệnh 

nhân mất răng toàn hàm trên 4 implant – 

Hệ thống trụ phục hình thế hệ mới 



1.1 Trụ MultiPlus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trụ PS MultiPlus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trụ PS MultiPlus 20° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trụ PS MultiPlus 30° 

Hệ thống MultiPlus cung cấp một giải pháp phục hình trên ít nhất 4 implant BEGO 

Semados® S/RI - RS/RSX ở bệnh nhân mất răng toàn hàm trên hoăc dưới. Các 

trụ MultiPlus được chế tác rất chính xác và luôn tin cậy về mặt lâm sàng. Kết nối 

trong dạng lục giác giúp dễ dàng xác định vị trí trụ phục hình trong lòng implant. 

Trụ đã được khử trùng và có thể sử dụng ngay sau khi đặt implant. 

 
Thiết kế đồng bộ 

• Kết nối có ren để giảm thao tác tháo phục hình 

• Kết nối trong dạng lục giác giúp tránh xoay trụ phục hình 

• Tối ưu hóa để sử dụng cùng BEGO Guide 

• Giảm thời gian điều trị  do quy trình điều trị hiệu quả hơn 

• Có thể chuẩn bị trước phục hình tạm 
 

Hệ thống khái niệm 

• Khay lấy dấu ngang mức MultiPlus  

• Các thành phần phù hợp cho lấy dấu khay đóng và khay mở 

• Nhiều lựa chọn phục hình linh hoạt do có nhiều loại trụ phục hình khác nhau, 
cho cả phục hình tạm hay phục hình sau cung 

• Máy quét 3Shape cung cấp bởi BEGO Medical GmbH đảm bảo phục hình 

CAD/CAM chính xác không gây stress lên implant 

 
Giải pháp toàn diện 

• Quan điểm điều trị tránh phải ghép xương không cần thiết 

• Có khả năng bù trừ lớn cho các implant nghiêng do có nhiều trụ phục hình gập góc 

• Bảo tồn các cấu trúc giải phẫu nhờ vào implant ở phía xa nghiêng 

• Phục hình cầu răng và trên thanh bar bắt vít ở mặt nhai 

1. BEGO SEMADOS® MULTIPLUS ABUTMENTS 

4 



3. SURGICAL PROCEDURE 

Sơ đồ góc nghiêng của trụ MultiPlus trên implant BEGO Semados® implants 
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3.1 Độ nghiêng, chiều dài, bán kính implant 

Xin lƣu ý những điểm sau khi lên kế hoạch cấy ghép implant 

 

• Chiều dài của implant và độ sâu sửa soạn tương ứng tùy vào  góc độ đặt implant được thể hiện trong bảng sau 

• Đảm bảo đường kính implant phải chính xác. Ở vùng 4 đường kính nhỏ nhất là Ø 3.75 và ở vùng 5 nhỏ nhất là Ø 4.1 

xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với implant  

• Độ nghiêng tối đa của trụ phục hình là 30°. Độ nghiêng tối đa của implant có thể bù trừ được là 40°. 

• Vị trí đặt implant cần được sửa soạn sao cho phần chóp của mỗi implant cách nhau ít nhất 3mm 

• Phục hình cần được thực hiện trên ít nhất 4 implant 

Phần cone luôn có 

chiều cao nƣớu 

3mm and và góc 

độ cone là 30°. 
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3.3  Thao tác với thƣớc MultiPlus  

 

Sau khi lật vạt, khoan một lỗ khoảng 8mm ở trung tâm sống hàm bằng mũi đường kính 

1.6mm (mũi pilot ngắn/dài) 

 

Đặt phần chốt của thước MultiPlus vào lỗ đã sửa soạn và lưu ý góc độ cần sửa soạn nhờ vào 

thước hướng dẫn. Sửa soạn vùng đặt implant theo quy trình thông thường cho implant 

BEGO Semados ® S/RI - RS/RSX I, nghiêng 30°. Quan trọng là sử dụng mũi sửa soạn phù hợp 

với chiều dài và góc độ mong muốn của implant (xem trang 8). Hoàn tất sửa soạn, nếu cần 

thiết, sử dụng mũi tạo loe hay các mũi tạo dạng xương tương tự (vd  MultiPlus  bone shaper).  

Tuần tự sử dụng các mũi sửa soạn. Nhìn chung, implant ở vùng răng sau cần được đặt với kích 

thước thích hợp  (tối thiểu Ø 4.1 mm). 

 
Cảnh báo 

KHÔNG có trụ Multiplus cho implant  Ø 5.5. 

3.2 Sửa soạn vùng đặt implant (răng sau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hàm dưới mất răng toàn hàm cùng với  
dây thần kinh răng dưới 

 

Trước khi bắt đầu điều trị cho hàm dưới, bác sĩ cần xác định ví trí lỗ cằm và dây 

thần kinh răng dưới ở cả hai bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hàm trên cùng với xoang hàm 

 

Để đặt implant hàm trên, đầu tiên cần xác định vị trí xoang hàm. Khi sửa soạn vùng cấy 

ghép, bác sĩ cần đảm bảo cách thành xoang 3.5mm và nằm ở vị trí về phía xa nhất cho thể. 

Đánh dấu vị trí của implant. 

 
Cảnh báo 

KHÔNG có trụ Multiplus cho implant  Ø 5.5. 
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3.6 Sửa soạn vùng đặt implant (răng trƣớc) và đặt trụ MultiPlus thẳng 

 

 

Sửa soạn vùng đặt implant theo quy trình thông thường cho implant BEGO Semados® 

implant. Hoàn tất sửa soạn, nếu cần thiết, sử dụng mũi tạo loe hay các mũi tạo dạng xương 

tương tự (vd  MultiPlus  bone shaper).  Tuần tự sử dụng các mũi sửa soạn. Lấy trụ MultiPlus thẳng 

từ hộp và đặt vào vị trí thích hợp bằng dụng cụ hỗ trợ (được gắn vào phần cone của trụ). 

Dùng dụng cụ hỗ trợ để gắn tạm trụ MultiPlus thẳng (bằng tay). Tháo (rút ngược) dụng cụ hỗ 

trợ ra và vặn ốc sau cùng (torque: 30 Ncm) 

3.4 Xác định vị trí kết nối trong lục giác cho implant nghiêng  

 

Gắn công cụ hỗ trợ điều chỉnh MultiPlus lên implant và kiểm tra 
(1.) vị trí  của kết nối trong lục giác của implant (công cụ hỗ trợ điều chỉnh luôn hướng về 

bề mặt của kết nối trong lục giác) và 

(2.) độ nghiêng cần bù trừ để lựa chọn trụ MultiPlus chính xác (20° hoặc 30°). 

 
Điều chỉnh  
(1.) vị trí của implant / vị trí kết nối trong lục giác, và nếu cần thiết, có thể xoay vào hoặc 

vặn implant ra một chút (Trụ MultiPlus 20°/30° luôn xoay theo các diện lục giác) và 

(2.) dựa vào công cụ hỗ trợ để chọn trụ nghiêng 20° hoặc 30°. 

3.5 Đặt tru MultiPlus nghiêng 

 

Lấy trụ MultiPlus nghiêng từ hộp và đặt vào vị trí thích hợp bằng dụng cụ hỗ trợ (được gắn kèm 

với lỗ vít thứ 2 trên trụ). Dùng ốc phục hình MultiPlus vặn trụ MultiPlus nghiêng đã chọn vào 

(torque: 30 Ncm; dụng cụ: khóa vặn lục giác  1.25 mm). 

Tháo dụng cụ hỗ trợ khỏi lỗ vít thứ 2 trụ MultiPlus nghiêng bằng cách vặn ngược chiều kim 

đồng hồ cho đến khi ốc phục hình có thể gắn vào lỗ vít mà không bị vướng 

Dấu phục hình được lấy trên trụ MultiPlus nghiêng (MultiPlus level). Trụ MultiPlus vẫn nằm trong 

miệng bệnh nhân sau khi lấy dấu. Tránh lấy dấu vị trí implant (implant level) vì có thể dẫn 

đến sự sai lệch dấu do vị trí nghiêng của implant, dẫn đến sai lệch sự khít sát của phục hình 

sau cùng 
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4.2 Tray impressions at the MultiPlus level 

 

MultiPlus open tray impressions 

Mount the MultiPlus impression post for open tray impressions on the MultiPlus abutment and  

screw with the retaining screw tighten in the clockwise sense (hand-tight / 10 Ncm) (tool:  

hexagon screwdriver 1.25 mm). Check that the MultiPlus impression post is seated without a  

gap (radiographic check if necessary). Use a custom or pre-fabricated tray to take the impres-  

sion. Try out the tray and check that it fits. After the impression material has cured (follow the  

manufacturer’s specifications), turn the retaining screw anticlockwise and remove it (tool:  

hexagon screwdriver 1.25 mm). Remove the impression tray / prosthesis from the patient’s  

mouth. The MultiPlus impression post for open tray impressions remains in the impression. 

The impression should in principle be taken on the MultiPlus abutments (MultiPlus level). The  

MultiPlus abutments remain in the patient’s mouth after taking the impression. Direct impres-  

sion taking in the implant (implant level) should be avoided because this may cause 

inaccura-  cies in the impression because of the angled position of the implant, which will 

compromise  the secure fit of the finished prosthesis. 

MultiPlus closed tray impressions L8 / L12 

Screw the MultiPlus impression post for closed tray impressions clockwise onto the MultiPlus  

abutment (hand-tight / 10 Ncm) (tool: hexagon screwdriver 1.25 mm). Check that the MultiPlus  

impression post is seated without a gap (radiographic check if necessary). Use a custom or  

pre-fabricated tray to take the impression. Try out the tray and check that it fits. Once the  

impression material has cured (follow the manufacturer’s specifications), remove the impres-  

sion tray from the patient’s mouth. The MultiPlus impression post for closed tray impressions  

remains in the patient’s mouth. Turn the MultiPlus impression post anticlockwise to unscrew it  

from the MultiPlus abutment and remove it from the patient’s mouth. 

The impression should in principle be taken on the MultiPlus abutments (MultiPlus level). The  

MultiPlus abutments remain in the patient’s mouth after taking the impression. Direct impres-  

sion taking in the implant (implant level) should be avoided because this may cause 

inaccura-  cies in the impression because of the angled position of the implant, which will 

compromise  the secure fit of the finished prosthesis. 

4.1 Lấy dấu đóng/mở MultiPlus  

 

Dấu được lấy trên các trụ MultiPlus đã được gắn cố định. Sử dụng vật liệu lấy dấu silicone hoặc 

polyether có độ đàn hồi cao. Hydrocolloids không thích hợp với mục địch này. Chọn phương 

pháp MultiPlus khay đóng hoặc khay mở tùy vào tình huống lâm sàng. Khi lấy dấu để phục hình 

tức thì, tùy vào thiết kế phục hình mà lấy dấu khẩu cái và lồi củ hoặc không. 

Sau khi gắn các trụ MultiPlus, vùng làm việc chuyển từ ngang mức implant lên ngang mức 

nướu. Trụ MultiPlus đóng vai trò như một sleeve ngăn cách giúp bác sĩ chỉ cần thao tác trên 

niêm mạc. 

Sau khi hoàn tất phẫu thuật và khâu đóng, gắn trụ lấy dấu khay đóng L8 (mã số 57522), 

L12 (mã số 57554), hoăc trụ lấy dấu khay mở (mã số 57523). Nếu cần thiết, phục hình 

có sẵn cũng có thể dùng để lấy dấu. Đục lỗ trên phục hình ở vị trí các trụ lấy dấu, 

đảm bảo rằng phục hình không chạm và có đủ không gian cho trụ lấy dấu. Chúng tôi 

khuyến cáo dùng sáp để bịt các lỗ đã đục khi lấy dấu bằng phục hình, hay trên khay 

cá nhân khi lấy dấu khay mở, để tránh vật liệu lấy dấu tràn ra ngoài.  

4. Khay lấy dấu  
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4.3  Đổ mẫu trên các trụ lấy dấu MultiPlus đóng/mở 

 

Chú ý thông tin về độ đàn hồi của vật liệu lấy dấu được cung cấp bởi nhà sản xuất. Đổ mẫu 

nướu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng thạch cao loại 3 thích hợp và thực hiện 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 

Dấu khay mở MultiPlus  

Gắn MultiPlus analog vào trụ lấy dấu khay mở MultiPlus L8 / L12  bằng cắch vặn ốc theo chiều 

kim đồng hồ (10 Ncm) (dụng cụ:  khóa vặn lục giác 1.25 mm). Kiểm tra độ khít sát. Cảnh báo: 

Giữ chắc MultiPlus analog bằng kẹp khi vặn ốc để tránh làm xoay trụ lấy dấu trong dấu cao su. 

Một khi thạch cao đã đông cứng (lưu ý trong hướng dẫn của nhà sản xuất), vặn ốc ngược 

chiều kim đồng hồ. Tháo ốc và dấu ra (dụng cụ: khóa vặn lục giác 1.25 mm). Trụ lấy dấu 

MultiPlus đi ra theo dấu. 

 

Dấu khay đóng MultiPlus  L8 / L12 

Gắn MultiPlus analog vào trụ lấy dấu khay đóng MultiPlus L8 / L12  bằng cắch vặn ốc theo chiều 

kim đồng hồ (10 Ncm) (dụng cụ:  khóa vặn lục giác 1.25 mm). Gắn lại trụ lấy dấu vào dấu cao 

su. Một khi thạch cao đã đông cứng (lưu ý trong hướng dẫn của nhà sản xuất), tháo dấu. 

Trụ lấy dấu vẫn còn nằm trong mẫu thạch cao. Vặn trụ ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra 

(dụng cụ:  khóa vặn lục giác 1.25 mm).  
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5. TRỤ LÀNH THƢƠNG VÀ PHỤC HÌNH TẠM 

5.1 Hƣớng dẫn an toàn 

 

Xin vui lòng đọc kỹ các thông tin sau 

Các thành phần của MultiPlus không thích hợp để cho phục hình trên răng đơn lẻ. Không sử 

dụng trụ MultiPlus cho  implant BEGO Semados® Ø 5.5. Không sử dụng PS MultiPlus  (trụ 

MultiPlus có bệ chuyển) cho implant S/RI không có thiết kế bệ chuyển. Cần xác định chiều 

cao nướu để lựa chọn trụ MultiPlus chính xác. Không trụ MultiPlus nào thích hợp cho quy trình 

dán sứ hoặc đúc. Không nên thổi cát hoặc đánh bóng bề mặt kết nối với implant, với trụ 

MultiPlus và toàn bộ trụ MultiPlus. Sự khít sát đã được xác định từ trước trong quy trình sản 

xuất công nghiệp. Dụng cụ hỗ trợ thao tác với MultiPlus được thiết kế chỉ để sử dụng một 

lần và cho riêng mục đích hõ trợ đặt trụ vào đúng vị trí. Không bao giờ đưa một dụng cụ 

khác vào lỗ vít thứ hai của trụ MultiPlus . Khi sử dụng trụ lành thương MultiPlus, phục hình 

tạm không bao giờ được tựa lên trụ lành thương và truyền tải lực nhai. Phục hình phải được 

để hoàn toàn hở ở vùng này. Để tránh quá tải lực cho implant sau cùng, phục hình tạm trên 

trụ titanium MultiPlus cần tránh nhịp vói. Hướng dẫn bệnh nhân quay trở lại phòng khám ngay 

lập tức nếu phục hình tạm bị hư hại nhằm tránh gây quá tải lực lên implant. Trụ titanium 

MultiPlus có thể được điều chỉnh ngắn đi ngoài miệng tối đa đến vị trí một ren trước phần cone. 

5.3 Trụ titanium MultiPlus cho phục hình tạm 

 

Dùng ốc lab để gắn trụ titanium MultiPlus vào MultiPlus analog. Thực hiện phục hình tạm theo 

các quy trình chung đã được chấp nhận. Khi chế tác, bác sĩ có thể lựa chọn trùng hợp trên 

một trụ MultiPlus . Các trụ còn lại có thể được trùng hợp trong miệng bệnh nhân bằng vật 

liệu không co giãn. Những chỉnh sửa sau cùng và đánh bóng có thể thực hiện ở labo. Sau 

khi hoàn thành, toàn bộ phục hình tạm được gắn vào trụ MultiPlus  0° / 20° /  30° qua lỗ vít 

thứ hai (torque: 20 Ncm) (dụng cụ: khóa vặn lục giác 1.25mm). 

5.2 Trụ lành thƣơng MultiPlus / trụ lành thƣơng dạng hình nấm 

 

Xoay trụ lành thương MultiPlus / trụ lành thương dạng hình nấm theo chiều kim đồng hồ để gắn vào 

trụ MultiPlus (10 Ncm; dụng cụ: khóa vặn lục giác 1.25mm). Trụ lành thương giúp tránh niêm 

mạc tăng sinh vào lòng trụ MultiPlus. Khi sử dụng trụ lành thương MultiPlus, phục hình tạm 

không bao giờ được tựa lên trụ lành thương và truyền tải lực nhai. Phục hình phải được để 

hoàn toàn hở ở vùng này. 
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6. PHỤC HÌNH SAU CÙNG 

6.3 Trụ MultiPlus universal 

 

Dùng ốc lab để vặn tay trụ MultiPlus universal vào MultiPlus analog. Sau đó được cá nhân hóa 

nhờ vào thiết kế phục hình. Dùng trụ MultiPlus universal để đúc bằng hợp kim tùy ý (lưu ý 

hướng dẫn sử dụng của nhà sản suất). Để tối ưu hóa sự khít sát của lỗ vít thứ hai của trụ trụ 

MultiPlus , dùng nội reamer MultiPlus (ren). Để gắn hoàn toàn trụ MultiPlus dùng ngoại reamer 

(cone). Chỉ vặn reamer theo chiều kim đồng hồ 

6.2 Trụ titanium MultiPlus  

 

Dùng ốc lab để gắn trụ titanium MultiPlus vào MultiPlus analog. Thực hiện phục hình tạm theo 

các quy trình chung đã được chấp nhận. Khi chế tác, bác sĩ có thể lựa chọn trùng hợp trên 

một trụ MultiPlus . Các trụ còn lại có thể được trùng hợp trong miệng bệnh nhân bằng vật 

liệu không co giãn. Những chỉnh sửa sau cùng và đánh bóng có thể thực hiện ở labo.  

6.1 Hƣớng dẫn an toàn 

 

Có sẵn nhiều thành phần phục hình trong hệ thống phục vụ cho chế tác phục hình sau 

cùng trên trụ MultiPlus 0° / 20° / 30°. Tùy vào tình huống lâm sàng mà lựa chọn trụ cần sử 

dụng. Sau khi hoàn thành, toàn bộ phục hình được gắn trên trụ MultiPlus 0° /  20° / 30° 

trong miệng qua lỗ vít thứ hai (torque: 20 Ncm; dụng cụ: khóa vặn lục giác 1.25mm). 

Chiều dài phần vói của thanh bar hay cầu răng không vượt quá chiều rộng của một răng 

cối nhỏ 
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6.4 MultiPlus MC 

 

Vặn MultiPlus MC vào analog MultiPlus với lực tay (dụng cụ: Locator® insertion tool). Thực hiện phục 
hình theo các quy trình thông thường bằng bộ dụng cụ labo Easy-Con (mã số 57752). Khi thực 
hiện phục hình, cần thực hiện theo hướng dẫn đi kèm với bộ sản phẩm. Phục hình cũng có thể được 
chế tác ngay tại ghế nha. Chúng tôi khuyến cáo đục lỗ phục mặt nhai phục hình (hiện có) để trùng 

hợp phần âm của Easy-Con 

6.5 CADP MultiPlus 

 

Vặn CADP MultiPlus vào lỗ vít thứ hai của MultiPlus với lực torque 15 Ncm vào analog  MultiPlus 

Nhằm đạt được dấu quét tốt, cần đảm bảo mặt phẳng của MultiPlus CAD quay về mặt ngoài. Sau đó 

quét dấu như bình thường. Làm theo hướng dẫn sử dụng của máy quét và nếu có thể 

và/hoặc cần thiết, quét hàm đối hoặc dấu cắn.* 

 

Scan the MultiPlus CADP as usual. Follow the manufacturer’s instructions for your dental scan-  

ner and if possible and/or necessary, also scan the opposing jaw or the bite registration.* 

*Chỉ khi kết  hợp với thư viện dữ liệu BEGO 
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