Открийте
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иновация

За Alpha-Bio Tec
Повече от 25 години Alpha-Bio Tec е лидер в сферата на производството на импланти, части за протези и многообразни инструменти за дентална хирургия. Alpha-Bio Tec непрекъснато се стреми да
създава прости и лесни за използване решения с фокус върху детайлите, които оказват въздействие през целия процес на лечение – от началния етап на планиране на лечението до крайната
рехабилитация.
Alpha-Bio Tec представя новия имплант I.C.E. (Implant Classical Esthetics): Още един пример за уникалната способност на компанията да превръща научните иновации в ефективен имплантологичен продукт.

Увереност и предвидимост
Имплантът I.C.E. е идеален за дентални специалисти, които търсят прецизност, надеждност и безопасност. I.C.E., който е проектиран за лесно ползване и гарантиране на лесно поставяне, се
описва като осигуряващ „перфектно пасване и перфектни резултати“. С оглед на съвместимите
продукти на Alpha-Bio Tec, I.C.E. също така е проектиран за използване с повечето от стандартните
вътрешни шестоъгълни платформени протези.
I.C.E. се препоръчва за използване при широк набор от случаи и видове кости. Той може да се
използва при стандартни имплантирания, незабавно натоварване, незабавни имплантирания и
повдигания на синуса. Свидетелствата сочат, че I.C.E. има успех при предоставянето на върхова
самоувереност и изключителни естетически резултати.

„Продуктите на Alpha-Bio Tec продължават да се доказват. Поставянето на импланта I.C.E.
е забележително лесно – той се плъзга лесно в алвеолата без абсолютно никакво усилие.“
Д-р. Шломо Биршан, D.M.D
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Тяло на имплант
Характеристики на дизайна:
Коронарна част
Характеристики на дизайна:
• Обратна коничност в коронарната част;
• Микронарези с 4 разделени части
• Реална дълбочина на кортикалната
костна платформа;
• Отделен коронарен макронарез
Предимства:
• Висок КИК (костно имплантен контакт)
в кортикалната част
• По-голяма повърхностна площ
• По-добро разпределение на стреса
• Намалява натиска върху кортикалната кост
• Намалена крестална резорпция
• Дълготраен естетически вид

тяло на импланта
Характеристики на дизайна:
• Вътрешно и външно изтънено тяло
• Остеотомно кондензиращо тяло
Предимства:
• Леко и нежно костно проникване
• Висока първична стабилност
• Високи характеристики на костна
кондензация
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Имплантни нарези

60°

Характеристики на дизайна:
• Устойчив дизайн на нареза 2х2 мм
• Разнороден дизайн на нареза
• 60° нарези с 0,3 мм 1
трапецовидно базирана форма
• Константни и дълбоки нарези 2
Предимства:
• Лесно и плавно поставяне
• Бързо и контролирано костно проникване
• Отлично захващане за костта
• Повишена възможност за самонарезване
• Намалява натиска върху костта
• Голяма първична стабилност
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Апикална част
Характеристики на дизайна:
• Много тясна апикална част
• Апикални ножове
• Ефективен резец
• Права апикална граница
• Остри и дълбоки апикални нарези
Предимства:
• Гладко първоначално проникване
• Позволява проникване с подготвени
места с по-малък диаметър
(в костни видове lll и IV)
• Висока първична стабилност
(също при непосредствено
имплантиране)
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„Харесва ми фактът, че I.C.E. може да се използва за всички
клинични случаи. Така знам, че винаги съм подготвен да се
справя с всяка възникнала ситуация. I.C.E. е продукт,
на който знам, че мога да разчитам.“
д-р Макс Айзенберг

Открийте истинската иновация
I.C.E. е проектиран за дентални специалисти, които търсят
спокойствие и предвидимост, ефективност и устойчивост.
I.C.E. отговаря на множество показания и се използва както с
меки, така и с твърди видове кости. Той гарантира бързо и лесно поставяне и подобрена първоначална устойчивост. I.C.E.
Имплантът I.C.E. може да се интегрира в набор от хирургични
манипулации вкл. имедиатно натоварване и синус лифт.
I.C.E. имплантът е достъпен в няколко диаметъра (3.75мм,
4.2мм, 4.65мм и 5.3мм) и дължини (8-16мм), върху който могат да бъдат поставени стандартни протезни конструкции.

Alpha-Bio Tec.
Повърхност на импланта
Процес на повърхността на импланта:
• Песъкоструйна обработка, за да се създаде макро
повърхност от 20-40- микрона
• Процес на двойно топлинно киселинно ецване за
създаване на микро ямки между 1-5 микрона
Предимства на NanoTec:
• Увеличава контакта между младата кост и импланта
• Увеличава стабилността
• По-кратък период на зарастване
• По-голяма предвидимост

Хистология след 2 месеца

SEM на повърхност

„Екипът ми и аз сме
винаги уверени, когато
използваме импланта
I.C.E. Това е нещо повече
от увереност – знаем,
че работим с качествен
имплант и осигуряваме
на пациентите си
най-сигурното и найестетичното налично
решение.“
д-р Явин Майер, лекар,
пародонтолог
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Хистологични проучвания
Силата на Alpha-Bio Tec се крие в нейните усилия да осигури успешен имплант на основата
на задълбочени изследвания и тестове. Предварителните изпитвания на импланта I.C.E.
сочат доказателства в подкрепа на осеоинтеграционната му ефективност.
Преводът е следния: Следващите хистологични изображения показват сериозно доказателство за регенерацията на костта около I.C.E. само за 3 седмици след имплантирането. Освен това 6 седмици след имплантирането има видима интеграция на импланта
в костта. Тези резултати са възможни благодарение на макрогеометрията и уникалната
повърхност на импланта.

*

1. Коронарна област
(Увеличение: х20)

*

3 седмици след
имплантиране

Цервикални микро
влакна на импланта

*

WB: бележка: Има
идеално прилепване
на младата кост (WB)
и коронарната част
на импланта
състои се от микро
нарези (*). PB

WB

бележка: Има идеално
прилепване между „новата
оригинална ламеларна кост“
(NB) и коронарната част на
импланта (*).

PB: Първична кост
NB: Нова оригинална
ламеларна кост.
Забележете
идеалното
интегриране на костта
в отворите на микро
нарезите

PB

2. Коронарна област
(Увеличение: х100)
3 седмици след
имплантиране
бележка: По-голямо
увеличение на снимка 1.
Има прилепване на младата
кост (WB) в началните етапи
за улавяне на коронарната
част на импланта.

3. Коронарна медиална
област
(Увеличение: х100)

*

*
WB

PB

NB

6 седмици след
имплантиране *
бележка: Има идеално
прилепване между „новата
оригинална ламеларна кост“
(NB) и коронарната част на
импланта (*).

*

*

*

*

Горните изображения демонстрират клиничните предимства на импланта, предлагани от уникалната NanoTec™
повърхност на импланта с иновативната форма на неговите микро нарези, което води до идеална осеоинтеграция.
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Клинични предимства
Предлага

най-добрите

резултати

в

най-простите

и

най-сложните

случаи, за всички видове кости
Постига много висока първична стабилност,
благодарение на своята отлична способност за костно кондензиране
Позволява много по-малка остеотомия при кости от вид lll и IV
Краткосрочна и дългосрочна стабилност на кресталната кост
Дълготраен естетически вид благодарение на модерната и напредничава
контролна част, което запазва тъканта около импланта и създава много
плътно и устойчиво прилепване на кресталната кост

Ден на операцията –
непосредствено имплантиране и
натоварване

След 6 месеца – дълготрайна
стабилност и естетичен вид

Перфектният баланс между висока първична стабилност и нежност към
костта, го прави най-подходящия имплант за непосредствено имплантиране и натоварване.
Ден на операцията – непосредствено
имплантиране и натоварване

След 6 месеца – дълготрайна
стабилност и естетичен вид

Идеален за използване с мека и твърда кост

6

Нежен към твърдата кост

Твърд в мека кост

Благодарение на
постоянния и дълбок дизайн
на нарезите и на тяхната
форма
I.C.E. осигурява гладко и
нежно проникване, дори в
случаи на кост от вид l и ll.

Благодарение на уникалната
форма с трапецовидна
основа, разнородния дизайн
на нарезите, изтъненото
тяло и способността за
проникване на по-малка
остеотомия I.C.E. осигурява
много висока първична
стабилност при кости от вид
lll и lV.

к

The I.C.E. complete Line
Diameter

3.7N mmd

3.75 mmd

4.2 mmd

4.65 mmd

5.3 mmd

8 mm

N/A

1018

1028

1038

1048

10 mm

1000

1010

1020

1030

1040

11.5 mm

1001

1011

1021

1031

1041

13 mm

1003

1013

1023

1033

1043

16 mm

N/A

1016

1026

N/A

N/A

Length

а
т
а
л
о
г

Последователност на пробиване
Важно:
• Дължината на върха на дрила* е включена в измерването на маркировките за дълбочина (измерване от
върха на дрила до средата на указателната линия). Дължината на лазерно маркирания връх на дрила
варира в зависимост от диаметъра на дрила.
• При изключително твърда кост се препоръчва да се съобразите със специфичното място.
• Дължината на върха на дрила трябва да се има предвид при подготовката за остеотомия.

Ø2

Ø 2.8

Ø 3.2

Ø 3.65

Ø 4.1

Ø 4.5

Ø 4.8

Ø 5.2

0 mm

Ø 3.7N
Мека кост
Твърда кост

Ø 3.75
Мека кост
Твърда кост

Ø 4.2
Мека кост
Твърда кост

Ø 4.65
Мека кост
Твърда кост

Ø 5.3
Мека кост
Твърда кост

През цялата дължина
на импланта

3 мм по-късо от
дължината на
импланта

* Изображенията са само с илюстративна цел

В случаи на кост от вид I
или широка кортикална
пластина

мека кост
твърда кост
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995-0306 R2/4.13

exactdesign.co.il

Нашата гаранция – за Вашето спокойствие

Висококачествените продукти на Alpha-Bio Tec съответстват на строги международни стандарти. Поради това ние можем да ви предоставим доживотна гаранция за нашата широка гама от импланти. В случай на дефект на продукта,
отхвърляне на имплант, счупване или замърсяване на продукта, след попълване
на формуляр за оплакване, Alpha-Bio Tec ще замени дефектната стока.
Гаранция: Alpha-Bio Tec гарантира, че всички продукти са без дефекти в материала и/или в изработката. Тази гаранция се отнася само за първоначалния
купувач. Не съществуват гаранции, изрични или подразбиращи се, освен тази
гаранция, която се дава вместо други гаранции, изрични или подразбиращи се,
включително подразбирана гаранция за уместност за конкретна цел.
Важно – прочетете инструкциите преди употреба.
Формуляр за оплакване можете да получите от отдела за обслужване на клиенти на Alpha-Bio Tec, като той ще ви бъде изпратен при поискване.

Продуктите на Alpha-Bio Tec са разрешени за продажба в САЩ и имат CE-маркировка съгласно Директива
93/42/EИО на Съвета и Директива за изменение 2007/47/EО. Alpha-Bio Tec прилага ISO 13485:2003 и Канадската система
за оценка на съответствието на медицински устройства (CMDCAS). Наличието на продукти може да е различно в
различните държави.

www.medina-bio.com

899 145 805
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www.medina-bio

