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Alpha-Bio Tec. има удоволствието да представи следващата сензация при стомато-
логичните решения -  имплантната система NeO.
 

NeO е следващото поколение на оригиналния спирален имплант на компанията. Новият им-
плант е резултат от над 28 години изследвания и клинично доказано ноу-хау и разработката му 
се базира върху ценностите на компанията - високо качество, иновации, най-добро съотноше-
ние качество-цена и леснота на използване.                                             
 

NeO е цялостно завършен авангарден имплант, който лесно се поставя и води остеотомията 
при всички типове кост като същевременно запазва костта. NeO превръща дори и най-
сложните клинични случаи в прости, като в същото време осигурява надеждност и дългосрочни 
естетични резултати.

 

NeO е балансиран до съвършенство благодарение на най-съвременния дизайн (в процес на 
патентоване), който съчетава иновативни елементи за намаляване на налягането върху костта 
и елементи, подобряващи първичната стабилност.

NeO е имплант с изключителна мощ, но все пак забележително деликатен по отношение на костта. 

Опитайте NeO, за да се убедите сами, че е брилянтен имплант!

THE NEXT SENSATION
by Alpha-Bio Tec.
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КОРОНАРНА 
ЗОНА

РЕЗБА

Характеристики на дизайна и предимства  
Дългогодишният опит в разработването на продукти и най-съвременните 
технологии на проектиране и производство позволяват на Alpha-Bio Tec 
да представи висококачествени импланти с уникални характеристики на 
дизайна, които осигуряват редица клинични предимства:
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 ТЯЛО И СЪРЦЕВИНА

1 ИНТЕЛИгЕНТЕН ИЗБОР
2 пЛАТфОРмИ

Вътрешна шестограмна 
връзка (IH)
Ø 3.75, Ø 4.2 и Ø 5,0 мм

АпИКАЛНА ЧАСТ

Конична шестограмна
връзка (СНС)
Ø 3.2 и Ø 3.5 мм



Характеристики на дизайна:
• Промяна в платформите 
   (разлика в диаметрите на  
   импланта и надстройката)
• Микрорезба
• Режещи улеи

ползи от клиничните предимства
• Намален натиск в кортикалната част
• Нежно, деликатно рязане
• Подобрено запазване на костта
• Висока първоначална стабилност
• Дългосрочни и стабилни естетични 
  резултати 

Характеристики на дизайна:
Външен профил на импланта:
• Права коронарна част
• Тяло с малка коничност
• Скосена апикална част
• Конична сърцевина

ползи от клиничните предимства
• Оптимална костна кондензация
• Висока първична стабилност
• Намален натиск по протежение  
   на тялото на импланта 

Характеристики на дизайна:
• Уникална форма на резбата
• Двойна резба със стъпка 2.4 мм
• Две микрорезби
• Резба с променящ се дизайн

ползи от клиничните предимства
• Висока ефективност на рязане
• Оптимална костна кондензация
• Бързо въвеждане
• Отлично задържане в костта
• По-голяма контактна площ (BIC),   
   профилната повърхност се  
   увеличава с 20%  

Характеристики на дизайна:
• Тесен връх
• Остри и дълбоки витки на резбата
• Кондензиращи улеи
• Центрираща функция и връхчета  
   за сцепление

ползи от клиничните предимства
• Изразено и здраво първично 
   затягане
• Лесно насочване и проникване
• Висока ефективност на рязане
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Хистологичната оценка показва значителна остеоинтеграция със здрава млада влакнеста кост 
1 месец след имплантирането.
Средната стойност на BIC е 87,24%, а максималната стойност е 94%.
Демонстрираната идеална остеоинтеграция се дължи както на уникалния дизайн на профила 
на импланта NeO, така и на високата степен на чистота на повърхността.

ХИСТОЛОгИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Коефициентът на контакта кост-имплант (BIC) достига 94%.

Научни данни
Специално внимание е отделено за оценка на всички части на импланта: коронар-
на, тяло и апикална, за да се осигурят последователност и изключителни клинич-
ни резултати по отношение на профила на импланта.

PB

WB

Апикална зона
(Увеличение 100 пъти)

Коничната стеснена апикална част с дълбоки и остри витки способства за 
идеална ретенция в мека и порьозна кост.

микро- и макро-резба на импланта
(Увеличение 100 пъти)

Налице е идеално прилепване между новата костна тъкан и имплантната повърхност, 
което създава добро адаптиране към макро и микро-дизайна на тялото на импланта 
NeO. Тази адаптация е възможна и заради идеално чистата повърхност на импланта.
микрорезбата увеличава имплантната контактна повърхност с 20%.

Зона на коронарната резба
(Увеличение 10 пъти)

Влакнеста кост се открива при витките на коронарната резба, показваща остео-
интеграция, демонстрирайки атрактивна имплантна повърхност, която  стимулира 
добър растеж по време на оздравителния период в зоната на препарираните ложи.

Коронарна част
(Увеличение 10 пъти)

Свръхразрастване на кост над платформата на импланта 
(бяло кръгче)

WB: Зона на млада 
влакнеста кост, запълваща 
микропроцепа между 
импланта и костната ложа

PB: Първична костИмплантна 
цервикална 
микрорезба
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повърхност на
Имплантната повърхност NanoTecTM е от хибриден тип и се постига чрез сложен процес, кой-
то включва пясъкоструйна обработка с големи частици (20-40 микрона) и двойно топлинно 
ецване за създаване на микро- и нано-пори (с размери 1-5 микрона). Този уникален процес 
създава висока повърхностна диференциация на голяма площ, увеличава общата повърхнина 
в трите измерения (3D) и по този начин позволява по-интензивна абсорбция на кръв и плаз-
мени протеини директно в имплантните микропори веднага след поставянето на импланта. 
Съвременните технологии за обработка на повърхностите в производствените съоръжения на 
Alpha-Bio Tec осигуряват прецизност и равномерно третиране на повърхностите.

Предимства на NanoTecTM обработката на повърхността на импланта:
• Увеличен ранен BIC (Контакт кост-имплант )
• Изразен и дългосрочен BIC
• Ускорен и подобрен процес на остеоинтеграция
• Повишена вторична стабилност
• Съкратен оздравителен период
• Висок процент на успеваемост

Сканиращо електронно-микроскопско изследване (SEM) на повърхността на имплант NeO

Повърхностна 
морфология на 
импланта

(увеличение 
3000 пъти)

Повърхностна 
морфология на 
импланта

(увеличение 12 000 
пъти)

Клинични показания за NeO
Клиничните изследвания показват предимствата при използването на NeO при 
повечето клинични протоколи, особено при сложни клинични случаи като:
• Обширни костни дефекти
• Пълно и частично имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване
• Имплантиране и едновременна водена костна регенерация и/или сплит-техника с разделяне 
на гребена
• Много тесни алвеоларни гребени (<4мм)
• Процедури на закрит и открит синус-лифт

Научен обзор относно NeO, предварително клинично проучване, 
чистота на имплантната повърхност и резултати от използването на 
NeO (терапевтични концепции и показания) са представени в под-
робнoто издание „Книга за клиничните приложения на NeO“.

Сканирайте кода, 
за да разгледате 
книгата за клинич-
ните приложения.
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Разликата в диаметрите на импланта и надстройката (концепцията  platform switching 
- смяна на платформите) доказано запазва кортикалната кост около шийката на импланта 
чрез физическо изместване на връзката имплант-надстройка далеч от нивото на костта.

Коронарната микрорезба намалява предаването на натоварването към кресталната кор-
тикална кост, което води до значително съхраняване на костта.

Вдлъбнатата геометрична форма на коронарните режещи улеи намалява налягането, пре-
давано към кортикалната кост.

Усъвършенстваната форма на резбата на импланта с остър „атакуващ ъгъл“ допринася за 
бързо и безпрепятствено въвеждане, като същевременно намалява до минимум натоварва-
нето в латерална посока след въвеждането.

Геометричната форма на микрорезбата на тялото на импланта води до разсейване на сили-
те, приложени върху костта и по този начин отслабва налягането върху костта.

Балансиран до съвършенство
Чрез иновативните елементи за намаляване на натоварването, проектирани 
заедно с елементите, подобряващи първичната стабилност, при NeO наистина 
е постигнат идеалният баланс.
Мощен в приложението, но забележително деликатен към всички типове кост.

8

Нежен към костта
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правият дизайн на коронарната част на NeO води до по-голяма контактна повърхност между кост-
та и коронарната част на импланта, като по този начин осигурява по-добра начална стабилност.

Сърцевината   на импланта, с коничен профил като на остеотом, в съчетание с леко коничното тяло 
на импланта създават възможност за оптимална костна кондензация.

голямата стъпка и променливата резба създават оптимална костна кондензация, докато двете 
микрорезби на тялото увеличават контакта кост-имплант (BIC).

Тясната конична апикална част на импланта прониква лесно в костна ложа с малък диаметър. Ней-
ните остри и дълбоки витки, заедно с връхчетата за сцепление са разработени за постигането на 
здраво първично затягане, както и увеличаване на първичната стабилност.

9

Висока първична стабилност



Опаковка на импланта

Въвеждане на нова 
модерна и лесна за 
използване опаковка, 
създадена за максима-
лен комфорт и подобре-
на ергономия.

Идентифициращи 
етикети
Етикетите указват вида 
на импланта, дължината 
и диаметъра му.

Държачи с цветна 
кодировка
Държачите са с цветна 
кодировка в различен 
цвят за лесна идентифи-
кация на дължината на 
импланта.

Събиране в стек на 
няколко опаковки заедно
Новата опаковка се отли-
чава с уникален дизайн, 
който позволява да се 
подредят няколко опаков-
ки заедно в стек и под-
държа наличните бройки 
добре организирани с  
максимално оползотворя-
ване на пространството 
за съхранение.

L8

L8

L10

L10

L13

L13

L16

L16

L11.5

L11.5

1
Разкъсайте 

картонената част.

2
Изтеглете 

опаковъчното 
фолио.

4
Отворете 

капачката - лесна 
работа с една 

ръка.

3
Извадете вътрешния 
държaч
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Усъвършенствана система
Системата NeO включва продуктова линия от тесни и стандартни импланти 
с възможност за избор на платформите за връзка имплант-надстройка. 
Системата NeO е напълно съвместима с настоящите ни протетични 
компоненти и линията за възстановяване с CAD/CAM надстройки, предлага се 
в нова опаковка заедно с отвертки с  подобрено сцепление.
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5
Поставете предпочи-
таната отвертка при 
постоянно въртене по 
посока на часовнико-
вата стрелка, докато се 
открие шестограмът.
(Тресчотката е само за илюстрация)

6
Имплантът сега е добре 
свързан към отвертката 
и може лесно да бъде 
изваден от опаковката. 
Уверете се, че няма про-
цеп между отвертката и 
импланта.

8
Лесно отстранете 
покривния винт с 
помощта на подхо-
дяща протетична 
отвертка.

7
Имплантът може да 
се въведе директно 
в костната ложа.

Захващащи отвертки за импланти

Новите и усъвършенствани отвертки са със съвременен дизайн и подобрено сцепление за мак-
симална сигурност при работа. Отвертките са подходящи за двата вида платформи на Alpha-Bio 
Tec - стандартни IH (вътрешен хексагон) и тесни CHC (комбинация на хексагон и конична връзка). 
За удобство отвертките са с цветен код Синьо=IH, Златно=CHC

Новият дизайн на отвертките осигурява надеждно сцепление и позволява директно и сигурно 
пренасяне на импланта от опаковката  до мястото на поставяне. Отвертките се предлагат в три 
различни форми и в различни дължини за максимално удобство на клинициста.

Водещ щифт за центриране и лесно 
въвеждане

Способност за продължително 
сцепление

Улеи за маркиране нивото на импланта

Шестограмът се проектира по цялото 
протежение на дръжката

Маркировки за 
гингивалната височина

Конична шестограмна 
връзка (CHC)

              Захващащи отвертки 

Вътрешна шестограмна
връзка (IH)

Захващащи отвертки

11
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протокол за работа с фрезите
Два начина един резултат

Препарирайте с помощта на 2-мм фреза Препарирайте с помощта на стъпаловидна фреза 2.4 / 2.8 мм

Препарирайте с помощта на 
стъпаловидна фреза 2.8 / 3.2 мм

Поставете импланта в цялата дължина на препарираната 
ложа, докато достигне окончателната дълбочина

1 2

3 4

протокол със стъпаловидни фрези

Демонстрация на препоръчителния протокол за имплант NeO с Ø 3.75 / 13мм,  с използване на 
стъпаловидни фрези, средно твърда кост

 

Ø Имплант мека кост
Тип IV

Средно твърда кост
Тип II&III

Твърда кост
Тип I

Ø 3.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.0

Ø 3.5 2.0 2.0 2.0

2.0/2.4 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.0 2.8/3.2

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.2/3.65 Кортикално

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 Кортикално

Ø5.0 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

3.2/ 3.65 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 3.65/4.1

4.1/4.5

4.5/4.8 Кортикално
0 мм

16 мм

8 мм

10 мм
11.5 мм

13 мм

6 мм

Стъпало-
видна 
фреза

Ø 3.65

Ø 3.2

Кортикално - препарирайте в кортикалната пластинка с по-голям диаметър.
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Демонстрация на препоръчителния протокол за препариране за имплант NeO с Ø 3.75 / 13 мм  
с използване на прави фрези, средно твърда кост

Препарирайте с помощта на 2-мм фреза

Препарирайте с помощта на 2.8 / 3.2 
мм стъпаловидна фреза

Препарирайте с помощта на 2.8 мм фреза

Препарирайте на 3 мм по-малко от 
дължината на импланта, използвайки 3.2 
мм фреза

Поставете импланта в цялата дължина 
на препарираната ложа, докато 
достигне окончателната дълбочина

1

3

2

4 5

ИЛИ

протокол с прави фрези
 

Ø Имплант мека кост
Тип IV

Средно твърда кост
Тип II&III

Твърда кост
Тип I

Ø 3.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.8

2.8/3.0

Ø 3.5 2.0 2.0 2.0

2.0/2.4 2.8 2.8

2.8/3.0 2.8/3.2

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.65 Кортикално

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 3.2 3.2

3.2/3.65 3.2/3.65

4.1 Кортикално

Ø5.0 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.2/ 3.65 3.65 3.65

3.65/4.1 4.1

4.1/4.5

4.8 Кортикално

Кортикално - препарирайте в кортикалната пластинка
Стъпаловидната фреза може да бъде заменена с права фреза чрез препариране на 3 мм по-малка дължина.

0 мм

16 мм

8 мм

10 мм
11.5 мм
13 мм

6 мм

права
фреза
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Информация за поръчка
Опитайте NeO, за да се убедите напълно колко е страхотен

 

Диаметър Дължина Кат. №
Размери

A B C D H

Ø 3.2 8 мм 1108 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

10 мм 1100 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

11.5 мм 1101 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

13 мм 1103 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

16 мм 1106 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

Ø 3.5 8 мм 1128 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

10 мм 1120 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

11.5 мм 1121 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

13 мм 1123 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

16 мм 1126 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 Ø 2.1

Системата от тесни импланти включва Ø 3.2 и Ø 3.5 мм диаметри с конична шестограмна връзка 
за протоколи на работа в тесни пространства, съвместим с протетичната система СНС на 
Alpha-Bio и възстановявания с CAD/CAM надстройки.

ITD 2.1 L
CHC
7301

MITD 2.1
CHC
4147

ITD 2.1
CHC
7305

ITD 1.25  S
CHC
7302

ТресчоткаРъчно Машинно

IT 2.1 L M
CHC
7303

IT 2.1 S M
CHC
7304

Конична шестограмна 
връзка (СНС)
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Системата от стандартни импланти включва Ø 3.75, Ø 4.2 и Ø 5,0 мм диаметри с вътрешна 
шестограмна връзка, съвместима с протетичната система IH на Alpha-Bio и с възстановяване 
с CAD/CAM надстройки.

 

Диаметър Дължина Кат. №
Размери

A B C D H

Ø 3.75 8 мм 1168 Ø 3.75 Ø 3.1 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

10 мм 1160 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 мм 1161 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

13 мм 1163 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

16 мм 1166 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

Ø 4.2 8 мм 1178 Ø 4.2 Ø 3.55 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

10 мм 1170 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 мм 1171 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

13 мм 1173 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

16 мм 1176 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

8 мм 1188 Ø 5.0 Ø 4.4 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 2.5

10 мм 1180 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 мм 1181 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

13 мм 1183 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

Ø 5.0

MITD 2.5
IH
4146

GITD 2.5 S
IH
4142

Тресчотка

GITD 2.5 L
IH
4140

GITD 2.5 M
IH
4141

Ръчно Машинно

GITL 1.25 L M
IH
4143

GITS 1.25 S M
IH
4145

Вътрешна шестограмна 
връзка IH
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by Alpha-Bio Tec.

Продуктите на Alpha-Bio Tec са с маркировка СЕ в съответствие с Директива 93/42 / ЕИО и  
Изменение 2007/47/ЕО. Alpha-Bio Tec е сертифицирана в съответствие с ISO 13485:2012 и  

Канадската система за оценка на съответствието на медицински изделия (CMDCAS). 
Предлагането на продукта може да варира в различните страни.

             MEDES LIMITED 5 Beaumont Gate, Shenley Hill Radlett, Herts 
WD7 7AR. England, U.K. T./F. +44.192.3859810

Оторизиран европейски регулаторен представител:

Висококачествените продукти на Alpha-Bio Tec отговарят на строги международ-

ни стандарти. Ето защо ние можем да ви предложим доживотна гаранция за наша-

та широка гама от импланти. Във всеки случай на дефект в продукта, отхвърляне 

на имплант, фрактура или замърсяване на продукта, след попълване на формуляр 

за замяна, Alpha-Bio Tec ще замени дефектиралия артикул.

гаранция: 

Alpha-Bio Tec гарантира, че всички продукти ще бъдат свободни от дефекти по отно-

шение на материалите и/или изработката. Тази гаранция се отнася само до първо-

началния купувач. Няма гаранции, преки или косвени, с изключение на тази гаранция, 

която се дава вместо всички други гаранции, преки или косвени, включително всички 

подразбиращи се гаранции за годност за определена цел. 

Важно - прочетете инструкциите преди употреба.

Формулярът замяна се осигурява от отдел „Обслужване на клиенти“ в Alpha-Bio Tec и 

може да бъде изпратена при поискване.

НАШАТА гАРАНЦИЯ - ВАШЕТО СпОКОЙСТВИЕ




