
What is the fastest 
Integration time ?

Ask AnyOne®

XPEED surface treatment 
inducing rapid osseointegration

High initial fixation!

Knife Thread

S-L-A RBM

1 2

-Induction of faster and stronger 
 Osseointegration by Ca2+ ion deposition 
 on S-L-A surface
-Complete removal of acid residue by 
 neutralization reaction during XPEED procedure.

- Securement of initial stability with 
  higher BIC
- Decentralize the stress on Cancellous bone
- Design that increases resistance 
  and minimizes shearing force

1.Stable dispersion of stress with 
   Buttress Thread shape
2.Easier Insertion with Sharp Thread shape 
3.Increase the surface area of the 
   round side compared with the straight side.

XPEED Surface Treatment presents 
much faster & stronger Osseointegration 
than RBM or S-L-A 
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Internal

Internal

•  Az AnyOne implantátumokkal 
való munkát egyaránt élvez-
heti a kezdő implantológustól 
kezdve a tapasztalt sebészig, 
bárki.

•  Egy, adott protetikai platform-
méret adta kényelem.

•   Több implantátum rendszerrel 
kompatibilis.  
(11° belső hexes csatlakozás esetén).
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A továbbfejlesztett implantátum design 
egyszerűbb behelyezést tesz lehetővé bármi-
lyen csontsűrűség esetén, miközben primer 
stabilitást biztosít.

-  Az implantátum egyenes felső részének 
köszönhetően egyszerűbb kontrollálni 
az implantátum behelyezés mélységét.

-  A kortikális csontra ható csökkentett 
feszültség miatt a crestális csontvesz-
teség minimális.

-  A Megagen egyedi KnifeThread® és kiváló önmetsző kialakításának 
köszönhetően jobb primer stabilitás érhető el bármely kompromisszu-
mos csontállomány esetén. A design lehetővé teszi a progresszív 
csont tömörítést, kíméletes gerinc tágítást, maximalizált nyomással 
szembeni ellenállást és a minimalizált nyíró erő kialakulását.

Lekere-
kített

Lekere-
kített

Leegyszerűsített sebészeti pro-
tokoll, mely előre tudható primer 
stabilitást biztosít

Különböző protetikai opciók,  
melyek kényelmes megoldásokat 
biztosítanak

Az egységes protetikai  
csatlakozás kényelme: 
minden implantátum mérethez 
11 fokos belső hex csatlakozás

Csökkentett stressz a crestális 
csonton

KnifeThread® (Penge menet)
Terhelés eloszlás a szivacsos 
állományú csontban

ø 
3,

5

ø 
4,

0

ø 
4,

5

ø 
5,

0

ø 
6,

0

Kisebb
stressz

Nagyobb
stressz

KnifeThread®

Lekerekített profil 
és keskeny vágóél 
kialakítás

I. Az AnyOne® tulajdonságai
Implantátum jellemzők és paraméterek
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Az AnyOne® implantátumok ragasz-
tott fejeinek lejtős vállrész kialakí-
tása ideálissá teszi őket CAD/CAM 
cirkónium pótlások elkészítésére.

A biológiai S-vonal természetes kinézetet és 
több lágyszöveti tapadást biztosít.

-  A ø 4,5 mm átmérő a moláris régióban használ-
ható anélkül, hogy az implantátum törése miatt 
kelljen aggódni

-  Az AnyOne® implantátumok széles párhuzamos fal 
kialakítással rendelkeznek, így még ellenállóbbak a 
töréssel szemben.

-  Az AnyOne® implantátumok a legtöbb esetben 
használhatóak, csökkentve az irányított csontre-
generáció (GBR) használatának szükségességét.

Esztétikus és testre szabott CAD/
CAM protetika

Kiváló lágyszöveti válasz

Magas stressztűrő képesség

A

B

C

1. Fal vastagság > Kicsi méret (mm)

> Normál méret (mm)

A gyártó

A

A

B

B

C

C

0,201

0,296

0,056

0,173

0,248

0,369

0,341

0,476

0,197

0,321

0,324

0,466

0,323

0,431

0,254

0,354

0,415

0,515

A gyártó

B gyártó

B gyártó

AnyOne® Ø 3.5

AnyOne® Ø 4.0

2. Compressive strength
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Performed compressive strength test to compare compression load of Any-
One Fixture with other companies fixture using universal testing machine
-R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.(2012)-3. Elfáradási teszt
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C gyártóAnyOne®

Rendszer

Elfáradási
határ

AnyOne® 
(Ø 3,5 X L7,0 mm)

D gyártó
(Ø 3,6 X L7,0 mm)

360,3 N 318,2 N

360.3N

318.2N

Performed fatigue test to compare fatigue 
limit of AnyOne Fixture with other company 
fixture using fatigue test machine
-R&D center in MegaGen Implant Co.,Ltd.
(2012)-

Implantátum jellemzők és paraméterek



Hex. 2,5

Platform Diameter

Connection
 Diameter

22°

Apex 
Diameter

Core
Diameter

Widest Thread
Diameter

Length

Pitch 0,8

Thread Depth

Straight 
3

Fixture Size variation

• Normal Thread

Female screw
2,0 mm diameter 
X 0,4 mm pitch

Ø 3,5 Ø 3,9 Ø 3,5 Ø 2,6 Ø 2,8 (0,25) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5 Ø 3,1

Ø 4,0 Ø 4,3 Ø 3,9 Ø 3,0 Ø 3,6 (0,35) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5 Ø 3,3

Ø 4,5 Ø 4,8 Ø 3,9 Ø 3,5 Ø 4,1 (0,35) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5 Ø 3,3

Ø 5,0 Ø 5,3 Ø 3,9 Ø 3,6 Ø 4,6 (0,35) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5 Ø 3,3

Ø 6,0 Ø 6,3 Ø 3,9 Ø 4,6 Ø 5,6 (0,35) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 Ø 3,3

Ø 7,0 Ø 7,3 Ø 3,9 Ø 5,7 Ø 6,6 (0,35) 7,0 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 Ø 3,3

Widest thread 
Diameter

Fixture 
Diameter

Platform 
Diameter

Core Diameter
(Thread Depth)

Connection
DiameterLength(mm)Apex 

Diameter

(Excluding length 7 & 8.5)

II. AnyOne® implantátum dimenziói 

058 
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ⅠII. Implantátum méretek
Regular Thread Ø 3,5
- A zárócsavart tartalmazza.

Regular Thread Ø 4,0
- A zárócsavart tartalmazza.

Regular Thread Ø 4,5
- A zárócsavart tartalmazza.

Regular Thread Ø 5,0
- A zárócsavart tartalmazza.

Ø 3,5

7,0 IF3507C

8,5 IF3508C

10,0 IF3510C

11,5 IF3511C

13,0 IF3513C

15,0 IF3515C

Ø 3,9

Ø 4,3

Ø 4,8

Ø 5,3

L

L

L

L

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 4,5

Ø 5,0

Ø 4,0

7,0 IF4007C

8,5 IF4008C

10,0 IF4010C

11,5 IF4011C

13,0 IF4013C

15,0 IF4015C

Ø 4,5

7,0 IF4507C

8,5 IF4508C

10,0 IF4510C

11,5 IF4511C

13,0 IF4513C

15,0 IF4515C

Ø 5,0

7,0 IF5007C

8,5 IF5008C

10,0 IF5010C

11,5 IF5011C

13,0 IF5013C

15,0 IF5015C

Ø 6,0

7,0 IF6007C

8,5 IF6008C

10,0 IF6010C

11,5 IF6011C

13,0 IF6013C

Regular Thread Ø 6,0
- A zárócsavart tartalmazza.

Ø 6,3

L

Ø 6,0

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám
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Ø 4,0

2,5 HA4025

3,0 HA4030

4,0 HA4040

5,0 HA4050

6,0 HA4060

7,0 HA4070

Ø 4,5

2,5 HA4525

3,0 HA4530

4,0 HA4540

5,0 HA4550

6,0 HA4560

7,0 HA4570

Ø 5,5

3,0 HA5530

4,0 HA5540

5,0 HA5550

6,0 HA5560

7,0 HA5570

Ø 6,5

3,0 HA6530

4,0 HA6540

5,0 HA6550

6,0 HA6560

7,0 HA6570

Ø 7,5

4,0 HA7540

5,0 HA7550

6,0 HA7560

Ø 8,5

4,0 HA8540

5,0 HA8550

6,0 HA8560

Ø 9,5

4,0 HA9540

5,0 HA9550

6,0 HA9560

Ø 7,0

7,0 IF7007C

8,5 IF7008C

10,0 IF7010C

11,5 IF7011C

13,0 IF7013C

Regular Thread Ø 7,0 
- A zárócsavart tartalmazza.

Ø 7,3

L

Ø 7,0

Zárócsavar
• Használja a kézi csavarhúzót (1,2 Hex).
• Védi az implantátum belső struktúráját.
• Különböző magasságokkal, a kortikális alatti 

pozíció mélységétől függően.
• Javasolt nyomaték :  

kézi csavarhúzóval (5 - 8 Ncm)

0,5 CS

1,0 CS1

2,0 CS2

H

Gyógyulási /  
Ínyformázó fej
• Válassza ki az ínyformázó megfelelő átmérőjét 

és magasságát.
• Használja a kézi csavarhúzót (1,2 Hex).
• Segít a tökéletes lágyszöveti kontúrok kialakí-

tásában.
• Javasolt nyomaték :  

kézi csavarhúzóval (5 - 8 Ncm)

H

Ø 5,5

 Átmérő Hosszúság (mm) Cikkszám

 Átmérő (mm) Magasság (mm) Cikkszám

 Magasság (mm) Cikkszám
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Ø 3,5 implantátum
Ø 3,5 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz ese-
tén a preparáló fúrók 0,59 mm-el 
hosszabbak az adott implantátum 
hossznál, így a fészek teljes mély-
sége 10,59 mm.

Ø 4,0 implantátum
Ø 4,0 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz ese-
tén a preparáló fúrók 0,68mm-el 
hosszabbak az adott implantátum 
hossznál, így a fészek teljes mély-
sége 10,68 mm.

Ø 4,5 implantátum
Ø 4,5 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz ese-
tén a preparáló fúrók 0,85 mm-el 
hosszabbak az adott implantátum 
hossznál, így a fészek teljes mély-
sége 10,85 mm.

Ø
3.

5
Ø

4.
0

Ø
4.

5

Initial
Drill

Initial
Drill

Initial
Drill

Final Drill

Final Drill

Final Drill

IF3510C

IF4010C

IF4510C

Ø3.3

Ø3.6

Ø4.2

Ø3.5

Ø4.0

Ø4.5

Ø2.8

Ø2.8 Ø3.3

Ø2.8 Ø3.3 Ø3.6

9.
5m

m

9.
5m

m
9.

5m
m

10
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m
m

10
.0

m
m

10
.0

m
m

0.5mm

0.5mm

0.5mm

AnyOne Internal / External Kit » Ⅰ. Surgical Kit

Ø3.5 Fixture

Ø4.0 Fixture

Ø4.5 Fixture

Ø3.5 drilling sequence 

Ø4.0 drilling sequence

Ø4.5 drilling sequence 

drill depth is 10.59mm.

drill depth is 10.68mm.

drill depth is 10.85mm.

▸▸  Surgical drilling sequence
-  AnyOne fixtures offer optimum initial stability when they are used with the follow-
ing drill sequence guide, AnyOne implants should be placed 0.5mm subcrestally.

Ø
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5
Ø
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Ø
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Initial
Drill

Initial
Drill

Initial
Drill

Final Drill

Final Drill

Final Drill

IF3510C

IF4010C

IF4510C

Ø3.3

Ø3.6

Ø4.2

Ø3.5

Ø4.0

Ø4.5

Ø2.8
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AnyOne Internal / External Kit » Ⅰ. Surgical Kit

Ø3.5 Fixture

Ø4.0 Fixture

Ø4.5 Fixture

Ø3.5 drilling sequence 

Ø4.0 drilling sequence

Ø4.5 drilling sequence 

drill depth is 10.59mm.

drill depth is 10.68mm.

drill depth is 10.85mm.

▸▸  Surgical drilling sequence
-  AnyOne fixtures offer optimum initial stability when they are used with the follow-
ing drill sequence guide, AnyOne implants should be placed 0.5mm subcrestally.
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Final Drill

Final Drill

IF3510C

IF4010C

IF4510C
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Ø4.2

Ø3.5

Ø4.0

Ø4.5

Ø2.8
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AnyOne Internal / External Kit » Ⅰ. Surgical Kit

Ø3.5 Fixture

Ø4.0 Fixture

Ø4.5 Fixture

Ø3.5 drilling sequence 

Ø4.0 drilling sequence

Ø4.5 drilling sequence 

drill depth is 10.59mm.

drill depth is 10.68mm.

drill depth is 10.85mm.

▸▸  Surgical drilling sequence
-  AnyOne fixtures offer optimum initial stability when they are used with the follow-
ing drill sequence guide, AnyOne implants should be placed 0.5mm subcrestally.

A megfelelő fúróprotokoll használata esetén az AnyOne implan-
tátum rendszer kiváló primer stabilitást biztosít. Az AnyOne 
implantátumok behelyezése 0,5 mm-el, subcrestálisan javasolt.

▸▸   Sebészeti protokoll

Ø 5,0 implantátum
Ø 5,0 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz 
esetén a preparáló fúrók  
0,89 mm-el hosszabbak az adott 
implantátum hossznál, így a 
fészek teljes mélysége  
10,89 mm.
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Drill

Final Drill

Final Drill
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AnyOne Internal / External Kit » Ⅰ. 

Ø5.0 Fixture

Ø6.0 Fixture

Ø7.0 Fixture

Ø5.0 drilling sequence 

Ø6.0 drilling sequence

Ø7.0 drilling sequence

drill depth is 10.89mm.

drill depth is 10.94mm.

drill depth is 10.94mm.Ø7.0

Ø 6,0 implantátum
Ø 6,0 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz 
esetén a preparáló fúrók  
0,94 mm-el hosszabbak az adott 
implantátum hossznál, így a 
fészek teljes mélysége  
10,94 mm.
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Ø5.0 Fixture

Ø6.0 Fixture

Ø7.0 Fixture

Ø5.0 drilling sequence 

Ø6.0 drilling sequence

Ø7.0 drilling sequence

drill depth is 10.89mm.

drill depth is 10.94mm.

drill depth is 10.94mm.Ø7.0

Ø 7,0 implantátum
Ø 7,0 fúró protokoll
10,0 mm implantátum hossz 
esetén a preparáló fúrók  
0,94 mm-el hosszabbak az  
adott implantátum hossznál, 
így a fészek teljes mélysége  
10,94 mm.
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Ø7.0 drilling sequence

drill depth is 10.89mm.

drill depth is 10.94mm.

drill depth is 10.94mm.Ø7.0
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S201 XL

S201 XL

• Nagy teljesítmény, 80 Ncm nyomaték
•  Auto-kalibráció egy érintéssel, precíz  

sebesség, maximális biztonság
• INTRA LUX S600 LED sebészeti motor
• Multifunkciós lábkapcsoló
• S201XL 20:1 lassító kézidarab
• Könnyű és flexibilis motortömlő
• KaVo miniLED fényforrás
• INFORM technológia
• Nagy, színes kijelző
• Könnyen tisztítható
• Hat testreszabható paraméter

 Termék Cikkszám

 Termék Cikkszám

KaVo EXPERTsurg LUX KW 1.008.3500

KaVo MASTERsurg LUX KW 1.009.1200

•  Multifunkciós, vezetékmentes lábkapcsoló 
• Nagy teljesítmény, 80 Ncm nyomaték
•  Auto-kalibráció egy érintéssel, precíz  

sebesség, maximális biztonság
• INTRA LUX S600 LED sebészeti motor
• S201XL 20:1 lassító kézidarab
• Könnyű és flexibilis motortömlő
• KaVo miniLED fényforrás
• Modern, nagy, színes érintőképernyő
• Könnyű programozhatóság - 10 program

 KaVo EXPERTsurg LUX
Sebészeti implantációs készülék, S201XL 20:1 lassító kézidarabbal.

 KaVo MASTERsurg LUX
Sebészeti implantációs készülék, S201XL 20:1 lassító kézidarabbal.
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Ⅰ.  Implantátum szintű protetika 
(ragasztott / cementezett rögzítéshez)

CCM Önthető fejEZ Post fej Frézelhető egyéni fej Szögtört fej

Ideiglenes fej [fém] Ideiglenes fej [POM]

Labor analóg

Zárt kanalas lenyomati fej
[Transfer - Kétrészes]

Nyitott kanalas lenyomati fej
[Pick-Up/Hex]

AnyOne

Nyitott kanalas lenyomati fej
[Pick-Up/Non-Hex]

Arany fej

Felépítmények és protetikai opciók



Ø 4,5 11,0
Hex TA4511HPT

Non-Hex TA4511NPT

Ø 4,5 11,0
Hex TA4511HT

Non-Hex TA4511NT

Small Magenta LA350H

Regular & Wide Blue LA400H

Ø 4,0
12,0

Hex

IP4012HT

16,0 IP4016HT

Ø 4,5
7,0 IP4507HT

12,0 IP4512HT

Ø 5,5
7,0 IP5507HT

12,0 IP5512HT

Ø 6,5
7,0 IP6507HT

12,0 IP6512HT

Ø 4,0
12,0

Non-Hex

IP4012NT

16,0 IP4016NT

Ø 4,5
7,0 IP4507NT

12,0 IP4512NT

Ø 5,5
7,0 IP5507NT

12,0 IP5512NT

Ø 6,5
7,0 IP6507NT

12,0 IP6512NT

064 

Lenyomatvételi fej 
(Két részes, Transfer Type,  
zárt kanalas)
-  Rögzítő csavart tartalmazza (GPT12H / GPT12 / 

GPT16H / GPT16).

• Átmérő megválasztása az ínyformázó 
átmérőjéhez igazítható. 

• Áramvonalas kialakítás, egyszerűbb formaát-
vitel.

• Az elfodulásgátlás biztosító barázdák.
• Kézi csavarhúzóval, vagy a lenyomatvételi fej 

behajtóval (1,2 Hex) rögzíthető.

Ø 4,0

Ø 5,5

Ø 4,5

Ø 6,5

Behajtó
zárt kanalas
lenyomati fejhez

Ø 4,0
12,0

2 piece

IT4012HT IT4012HHT

16,0 IT4016HT IT4016HHT

Ø 4,5
12,0 IT4512HT IT4512HHT

16,0 IT4516HT IT4516HHT

Ø 5,5
12,0 IT5512HT IT5512HHT

16,0 IT5516HT IT5516HHT

Ø 6,5
12,0 IT6512HT IT6512HHT

16,0 IT6516HT IT6516HHT

 Profil Magasság Típus Cikkszám Cikkszám
 átmérő (mm)   (1.2 Hex)

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)

 Típus Szín Cikkszám

Lenyomatvételi fej 
(Két részes, Pick-Up Type, nyi-
tott kanalas)
-  Rögzítő csavart tartalmazza (GPP07 / GPP12 / 

GPP16).

• Szögletes geometria; tökéletes elfordulás-
biztos funkció. 

• Pontos és a könnyed nyitottkanals lenyomat-
vétlre tervezve.

• Extra hosszú rögzítő csavar opcionálisan 
rendelhető.

Ø 4,0

Ø 4,0

Ø 4,5

Ø 5.5 Ø 6,5

Ø 4,5

Ø 5,5 Ø 6,5

Hex

Non-Hex

Labor analóg 
(technikai implantátum)
• Magenta analóg Ø 3,5 átmérőjű implantátum-

hoz (javaslat).
• Kék analóg a Ø 4,0~Ø 8,0 implantátumokhoz 

(javaslat)

Ideiglenes fej (Titán)
- Rögzítő/átmenő csavart tartalmazza (AS20).

• Provizórikus restaurációk készítéséhez. 
• A fejen lévő redők megfelelő tapadófelületet 

biztosítanak.
• Javasolt nyomaték : 25 Ncm

H

Ø 4,5

Hex Non-Hex

Ideiglenes fej (POM)
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• Szék melletti, azonnali provizóriumok elkészíté-
séhez. 

• Elérhető hehx/non-hex formában.    
• Javasolt nyomaték : 25 Ncm

H

Ø 4,5

Hex Non-Hex
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Ø 4,5
2,5

7,0

Hex

15o
AA4215HT

25
o

AA4225HT

4,5
15

o
AA4415HT

25
o

AA4425HT

Ø 5,5
2,5

15o
AA5215HT

25
o

AA5225HT

4,5
15

o
AA5415HT

25
o

AA5425HT

Ø 4,5
2,5

Non-
Hex

15o
AA4215NT

25
o

AA4225NT

4,5
15

o
AA4415NT

25
o

AA4425NT

Ø 5,5
2,5

15o
AA5215NT

25
o

AA5225NT

4,5
15

o
AA5415NT

25
o

AA5425NT

Ø 4,5
2,5

Hex-E

15
o

AA4215ET
25

o
AA4225ET

4,5
15

o
AA4415ET

25
o

AA4425ET

Ø 5,5
2,5

15
o

AA5215ET
25

o
AA5225ET

4,5
15

o
AA5415ET

25
o

AA5425ET

Ø 4,0 1,5

9,0

Hex

MA4015HT
Ø 4,5 2,0 MA4520HT

Ø 5,5
2,0 MA5520HT
4,0 MA5540HT

Ø 6,5
2,5 MA6525HT
4,0 MA6540HT

Ø 4,0 1,5

Non-
Hex

MA4015NT
Ø 4,5 2,0 MA4520NT

Ø 5,5
2,0 MA5520NT
4,0 MA5540NT

Ø 6,5
2,5 MA6525NT
4,0 MA6540NT

EZ Post fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• Ragasztott eljárás esetén használható
• Csonk magasságok: 4,0 mm, 5,5 mm
• Átmérők : Ø 4,5, Ø 5,5, Ø 6,5
• Ínymagasságok : 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 mm
• A biológiai S-vonalnak és az eloxált felületnek 

köszönhetően kiváló ínykontúr érhető el.
• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

P.D

P.H

C.H

Platform
szint

Hex Non-Hex

Ø 4,5

1,0

5,5 Hex

EP4510HT
1,5 EP4515HT
2,5 EP4525HT
3,5 EP4535HT
4,5 EP4545HT
5,5 EP4555HT

Ø 5,5

1,5 EP5515HT
2,5 EP5525HT
3,5 EP5535HT
4,5 EP5545HT
5,5 EP5555HT

Ø 6,5

1,5 EP6515HT
2,5 EP6525HT
3,5 EP6535HT
4,5 EP6545HT
5,5 EP6555HT

Ø 4,5

1,0

5,5 Non
-Hex

EP4510NT
1,5 EP4515NT
2,5 EP4525NT
3,5 EP4535NT
4,5 EP4545NT
5,5 EP4555NT

Ø 5,5

1,5 EP5515NT
2,5 EP5525NT
3,5 EP5535NT
4,5 EP5545NT
5,5 EP5555NT

Ø 6,5

1,5 EP6515NT
2,5 EP6525NT
3,5 EP6535NT
4,5 EP6545NT
5,5 EP6555NT

 Profil Mandzsetta Csonk Típus Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

 Profil Mandzsetta Csonk Típus Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

 Profil Mandzsetta Csonk Típus Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

 Profil Mandzsetta Csonk Típus Szög Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

Frézelhető egyéni fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• A hosszított csonk mégtöbb lehetőséget bizto-
sít az egyéni formázáshoz. 

• Elérhető átmérők (Ø 4,0, Ø 4,5, Ø 5,5 & Ø 6,5) 
különböző ínymagassággal.

• Javasolt nyomaték : 35 Ncm Ø 6,5

Ø 6,5

Ø 5,5

Ø 5,5

Ø 4,5

Ø 4,5

Ø 4,0

Ø 4,0

9,0

C.H

Szögtört fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• Két, különböző szögtöréssel (15˚, 25˚)
• Két különböző átmérő (Ø 4,5 & Ø 5,5)
• Két különböző ínymagasság (2,5 & 4,5 mm) 
• Rövidített átmenőcsavar fejjel, bővített alakítási 

lehetőséggel
• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

Ø 4,5

Ø 4,5

Ø 5,5

Ø 5,5

15
o

15
o

25
o

25
o

7,0

C.H
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Ø 4,5 1,0 11,0
Hex GA4515HT

Non-Hex GA4515NT

Ø 4,5 1,0 11,0
Hex CA4515HT

Non-Hex CA4515NT

Arany bázisú fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• Speciális esetekben, egyéni fejek készítéséhez 
javasolt

• Hex (piros) és non-hex (fehér) formában is 
elérhető

• Olvadáspontja : 1400~1450 ℃
• Menetes cilinderrel a megfelelő tapadáshoz
• Javasolt nyomaték : 30 Ncm

C.H

P.H

Ø 4,5

Hex Non-Hex

CCM fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (AS20).

• Kiválóan használható egyéni fejek elkészítésé-
hez, nehezebb eseteknél is

• Nem-nemesfém ötvözetekkel  
(Ni-Cr, Cr-Co alloys)

• A nem-nemesfém ötvözetek olvadásponja: 
eljárás függő

• Menetes cilinderrel a megfelelő tapadáshoz
• CCM olvasápontja : 1380 - 1420 ℃
• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

C.H

P.H

Ø 4,5

Hex Non-Hex Profil Mandzsetta Csonk Típus Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

 Profil Mandzsetta Csonk Típus Cikkszám
 átmérő mag.(mm) mag.(mm)

Helyi érzéstelenítő
Ubistesin forte oldatos injekció,  
50x 1,7 ml

Hatóanyagok: Az injekciós oldat milliliterenként 40 mg 
artikain-hidrokloridot és 10 mikrogramm epinefrint  
(adrenalin) (hidroklorid formájában) tartalmaz.
Egy 1,7 ml oldatos injekciós oldatot tartalmazó patron  
68 mg artikain-hidrokloridot és 17 mikrogramm epinefrint 
(adrenalin) (hidroklorid formájában) tartalmaz.
Segédanyagok: Vízmentes nátrium-szulfit (E221),  
nátrium-klorid, sósav 14% és nátrium-hidroxid oldat  
9% (pH beállításhoz), injekcióhoz való víz.
Kiszerelés: 50x 1,7 ml védőfóliával ellátott  
cilinderes ampulla bélelt fémdobozban.
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II.  Felépítmény szintű protetika 
(csavaros rögzítéshez)

1. Octa felépítmény és elemei

Arany cilinder Műanyag cilinder CCM önthető cilinder EZ Post cilinder

Ideiglenes cilinder

Labor analóg

Lenyomatvételi fej
[Transfer - zárt kanalas]

Lenyomatvételi fej
[Pick-up - nyitott kanalas]

Octa felépítmények
Gyógyulási sapka

AnyOne
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Ø 4,0 AANOHC4000T

Ø 5,0 IHC400T

Ø 6,0 AANOHC6000T

Ø 4,0

10,0
Octa AAOIPO4010T

Non-octa AAOIPN4010T

12,0
Octa AAOIPO4012T

Non-octa AAOIPN4012T

Ø 5,0

10,0
Octa AAOIPO5010T

Non-octa AAOIPN5010T

12,0
Octa AAOIPO5012T

Non-octa AAOIPN5012T

Ø 6,0

10,0
Octa AAOIPO6010T

Non-octa AAOIPN6010T

12,0
Octa AAOIPO6012T

Non-octa AAOIPN6012T

Ø 4,0

7,5
Octa AAOITO4010T

Non-octa AAOITN4010T

9,5
Octa AAOITO4012T

Non-octa AAOITN4012T

Ø 5,0

7,5
Octa AAOITO5010T

Non-octa AAOITN5010T

9,5
Octa AAOITO5012T

Non-octa AAOITN5012T

Ø 6,0

7,5
Octa AAOITO6010T

Non-octa AAOITN6010T

9,5
Octa AAOITO6012T

Non-octa AAOITN6012T

Ø 3,8

1,0 OA4010

1,5 OA4015

2,5 OA4025

3,5 OA4035

4,5 OA4045

5,5 OA4055

Ø 4,8

1,0 OA5010

1,5 OA5015

2,5 OA5025

3,5 OA5035

4,5 OA5045

5,5 OA5055

Ø 5,8

1,0 OA6010

1,5 OA6015

2,5 OA6025

3,5 OA6035

4,5 OA6045

5,5 OA6055

Octa fej
• Csavarozható fogpótlások készítésére
• Javasolt nyomaték : 35 Ncm
• Maximum szögeltérés : 70˚

C.H

Ø 3,8

Ø 4,8

Ø 5,8

 Profil Mandzsetta Cikkszám
 átmérő magasság (mm)

 Profil átmérő Cikkszám

Lenyomatvételi fej 
(Transfer - zárt kanalas)
-  Rögzítő csavart tartalmazza (AAOTGP10 / 

AAOTGP12).

• Kézi csavarhúzóval (1,2 Hex) rögzíthető

Gyógyulási sapka
- Cilinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Octa fej védelmét látja el, illetve óvja a nyelvet, 
a nyálkahártyát az irritációtól

Ø 4,0

Ø 5,0

Ø 6,0

P.D

2,5

7,5

2,5

9,5

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)Lenyomatvételi fej  

(Pick-up - nyitott kanalas)
-  Rögzítő csavart tartalmazza (AAOTGP10 / 

AAOTGP12).

Ø 4,0

Ø 5,0

Ø 6,0

10 12

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa
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Ø 4,0
Octa AAOTCO4010T

Non-octa AAOTCN4010T

Ø 5,0
Octa IOPH100T

Non-octa IOPN100T

Ø 6,0
Octa AAOTCO6010T

Non-octa AAOTCN6010T

Ø 4,0
Octa AANCCO4000T

Non-octa AANCCN4000T

Ø 5,0
Octa AANCCO5000T

Non-octa AANCCN5000T

Ø 6,0
Octa AANCCO6000T

Non-octa AANCCN6000T

Ø 4,0
Octa AANGCO4000T

Non-octa AANGCN4000T

Ø 5,0
Octa IOGO100T

Non-octa IOGN100T

Ø 6,0
Octa AANGCO6000T

Non-octa AANGCN6000T

Ø 4,0

5,5
Octa

AAOECO4005T

7,0 AAOECO4007T

5,5
Non-octa

AAOECN4005T

7,0 AAOECN4007T

Ø 5,0

5,5
Octa

AAOECO5005T

7,0 AAOECO5007T

5,5
Non-octa

AAOECN5005T

7,0 AAOECN5007T

Ø 6,0

5,5
Octa

AAOECO6005T

7,0 AAOECO6007T

5,5
Non-octa

AAOECN6005T

7,0 AAOECN6007T

Ø 4,0
Octa AANOTCO4010T

Non-octa AANOTCN4010T

Ø 5,0
Octa AANOTCO5010T

Non-octa AANOTCN5010T

Ø 6,0
Octa AANOTCO6010T

Non-octa AANOTCN6010T

Ø 3,8 AANOLA4000

Ø 4,8 IOA300

Ø 5,8 AANOLA6000

 Profil Cikkszám
 átmérő

 Profil Típus Cikkszám
 átmérő

 Profil Típus Cikkszám
 átmérő

 Profil Típus Cikkszám
 átmérő

 Profil Típus Cikkszám
 átmérő

 Profil Magasság Típus Cikkszám
 átmérő (mm)

Labor analóg
P.D

Ideiglenes cilinder
- Cylinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Javasolt nyomaték : 25 Ncm
Ø 4,0

Ø 5,0 Ø 6,0

Octa

Octa Octa

Non-octa

Non-octa Non-octa

EZ Post cilinder
- Cylinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

Ø 4,0

5,5 7

Ø 5,0

Ø 6,0

Octa

Octa

Octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Arany cilinder
- Cylinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Csavarozható fogpótlások készítéséhez.
• Elérhető octa (piros), illetve non-octa (fehér) 

verzióban
• Arany ötvözet olvadási pontja : 1400~1450 ℃
• A cilinder bordázottsága biztosítja a megfelelő 

tapadást.
• Választható átmérők (Ø 4,0, Ø 5,0 és Ø 6,0).
• Javasolt nyomaték : 30 Ncm

Ø 4,0 Ø 5,0 Ø 6,0

12

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

Non-octa

CCM önthető cilinder
- Cylinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Csavarozható fogpótlások készítéséhez.
• Elérhető octa (lila), illetve non-octa (sárga) 

verzióban.
• Nem-nemesfém ötvözetekkel (Ni-Cr, Cr-Co).
• A nem-nemesfém ötvözetek olvadásponja: 

eljárás függő.
• CCM olvasápontja : 1380 - 1420 ℃
• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

Ø 4,0 Ø 5,0 Ø 6,0

12

Műanyag cilinder
- Cylinder rögzítő csavart tartalmazza (IRCS200).

• Csavarozható, egyéni fejek készítéséhez 
javasolt. 

• Elérhető octa (piros), illetve non-octa (fehér) 
változatban.

• A cilinder bordázottsága megfelelő tapadási 
felületet biztosít.

• Javasolt nyomaték : 25 Ncm

Ø 4,0

Ø 5,0 Ø 6,0

10

Octa

Octa Octa

Non-octa

Non-octa Non-octa
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“ A csont élő szövet, 
támogatni kell!”

Tudományosan megtervezett, a csont nor-
mál működését támogató formula a fogágyi 
csontosodás folyamatának elősegítésére.

A fogászati implantológia kulcsfontosságú fogalma 
a csontintegráció. A csontintegráció az implantá-
tumok sikerességének alapja. Jelentősége klinikai 
szempontból az implantátum terhelhetőségének és 
hosszú távú funkcióképességének megítélésében 
van.

Osteum 
The calcium that can be found 
in ostium develops a micel-
lar structure, which has the 
ability to be fully absorbed as 

organic calcium, becoming this 
way a calcium source that can 
be best utilized. 

Phytoestrogen – Isofl avones
Among Asian cultures who con-
sume considerably more soy 
than western societies, oste-
oporotic bone fractures are a 
lot less common. Studies con-

ducted in cell cultures proved 
that soy isoflavones influence 
osteogenesis and osteoclas-
togenesis through their estro-
gen-binding activities. 

Marine Magnesium
Marine Magnesium, which 
is extracted from sea water, 
contains partly organic and 
easily absorbing MgHCl, 

assuring this way that 
magnesium gets quickly 
absorbed and integrated. 

Diatomaceous Earth Silicon 
Diatomaceous earth, when 
magnified 7000 times, looks 
like small rolls that are full of 
holes. These rolls have very 
strong negative charge. In our 
stomach and digestive system, 
millions of these rolls attract 

and absorb the positively 
charged bacteria, fungus, 
parasites, virus, drugs and 
heavy metal. These get trapped 
in the rolls and get emptied out 
of our body. 

Copper Sulfate 
Copper plays a central role in 
several physiological proce-
dures. In regards to the skele-
tal system, its most important 

function is to maintain normal 
conditions of the connective 
tissues. 

Zinc and Manganese  
Zinc helps maintain healthy 
bones. The amount of zinc in our 
bones gets progressively less 
as we age, and its role become 
increasingly more significant 
in the menopausal period. The 

appropriate balance and intake 
of the manganese has an 
important role in keeping bone 
density and creating normal 
connective tissues. 
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You can read more about the valuable 
ingredients of NOVOSSEUM on our 

website, in three different languages:   
www.synergolab.com

Red Algae Calcium
The second calcium source that 
can be found in NOVOSSEUM 
is Aquamin TG™, an organic 

complex extracted from red al-
gae, which is a mineral source 
that is 100% vegetal.   

Vitamin K2
Vitamin K2 regulates calcium 
metabolism. Its presence is 
necessary to get calcium to the 

right destination, to the bones, 
lowering this way the risk of 
osteoporosis. 

Vitamin D3
In reality, the activated Vita-
min D is a steroid hormone 
whose receptors can be found 
in all cell types, and they play 
an important role in regulat-
ing the recombination of over 

200 genes. Based on the latest 
studies, by the end of winter, 9 
out of 10 people develop Vita-
min D deficiency, which lowers 
their body’s calcium absorption. 

Inulin – Prebiotic 
In our digestive system there 
are billions of microorgan-
isms that live there in symbio-
sis; 90% of which are bacteria. 

These bacteria need appropri-
ate source of nutrients in or-
der to fulfill their roles. We call 
these prebiotics. 

Vitamin C 
Vitamin C has been proven to 
contribute to the normal cre-
ation of collagen and the opti-
mal functioning of bones, car-
tilages, teeth, gum, veins and 
skin. Besides this, it helps met-

abolic procedures that cre-
ate energy; it assures the nor-
mal functioning of the immune 
system as well as the protec-
tion of the cells against oxida-
tive stress. 
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Osteum 
The calcium that can be found 
in ostium develops a micel-
lar structure, which has the 
ability to be fully absorbed as 

organic calcium, becoming this 
way a calcium source that can 
be best utilized. 

Phytoestrogen – Isofl avones
Among Asian cultures who con-
sume considerably more soy 
than western societies, oste-
oporotic bone fractures are a 
lot less common. Studies con-

ducted in cell cultures proved 
that soy isoflavones influence 
osteogenesis and osteoclas-
togenesis through their estro-
gen-binding activities. 

Marine Magnesium
Marine Magnesium, which 
is extracted from sea water, 
contains partly organic and 
easily absorbing MgHCl, 

assuring this way that 
magnesium gets quickly 
absorbed and integrated. 

Diatomaceous Earth Silicon 
Diatomaceous earth, when 
magnified 7000 times, looks 
like small rolls that are full of 
holes. These rolls have very 
strong negative charge. In our 
stomach and digestive system, 
millions of these rolls attract 

and absorb the positively 
charged bacteria, fungus, 
parasites, virus, drugs and 
heavy metal. These get trapped 
in the rolls and get emptied out 
of our body. 

Copper Sulfate 
Copper plays a central role in 
several physiological proce-
dures. In regards to the skele-
tal system, its most important 

function is to maintain normal 
conditions of the connective 
tissues. 

Zinc and Manganese  
Zinc helps maintain healthy 
bones. The amount of zinc in our 
bones gets progressively less 
as we age, and its role become 
increasingly more significant 
in the menopausal period. The 

appropriate balance and intake 
of the manganese has an 
important role in keeping bone 
density and creating normal 
connective tissues. 
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– 071

2.  Multi-unit fejek és tartozékok  
(All-on-4) (S-Típus)

EZ Post cilinder

Ideiglenes cilinder

Labor analóg

Lenyomatvételi fej
[Transfer - zárt kanalas]

Multi-unit fej
[Egyenes]

Multi-unit fej
Szögtört [17°]

AnyOne

Lenyomatvételi fej
[Pick-up - nyitott kanalas]

Multi-unit Angled
Abutment [29°]

Gyógyulási 
sapka

Arany cilinder CCM önthető cilinder Műanyag cilinder



– 073072 

1,0

Hex

MU50129HT

2,0 MU50229HT

3,0 MU50329HT

4,0 MU50429HT

1,0

Non-Hex

MU50129NT

2,0 MU50229NT

3,0 MU50329NT

4,0 MU50429NT

1,0

Hex

MU50117HT

2,0 MU50217HT

3,0 MU50317HT

4,0 MU50417HT

1,0

Non-Hex

MU50117NT

2,0 MU50217NT

3,0 MU50317NT

4,0 MU50417NT

1,5

Hex

MU5015HT

2,5 MU5025HT

3,5 MU5035HT

4,5 MU5045HT

5,5 MU5055HT

1,5

Non-Hex

MU5015NT

2,5 MU5025NT

3,5 MU5035NT

4,5 MU5045NT

5,5 MU5055NT

Multi-unit fej (Egyenes)
-  A rögzítő csavart tartalmazza 

(MUS15 / MUS25 / MUS35 / MUS45 / 
MUS55).

- Multi-unit behajtó használata szükséges
- TCMMUDS20 (short) 
- TCMMUDL20 (long)

• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

C.H

Ø 5,0

Hex

Non-Hex

 Mandzsetta Típus Cikkszám
 magasság (mm)

 Mandzsetta Típus Cikkszám
 magasság (mm)

 Mandzsetta Típus Cikkszám
 magasság (mm)

Multi-unit fej (Szögtört 17°)
- A rögzítő csavart tartalmazza (MUAS20).

• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

Ø 5,0

C.H

Hex

Non-Hex

Multi-unit fej (Szögtört 29°)
- A rögzítő csavart tartalmazza (MUAS20).

• Javasolt nyomaték : 35 Ncm

Ø 5,0

Hex

Non-Hex

C.H

Lenyomatvételi sapka 
(Transfer - zárt kanalas)

Lenyomatvételi sapka 
(Pick-up - nyitott kanalas)
- A rögzítő csavart tartalmazza (RICG150).

Ø 4,8

9,4

Ø 4,8 RITE480

9,4
RIEH480T

RIEN480T

Gyógyulási sapka
Ø 5,0 REC600

Ø 5,0

Hex

Non-Hex

Non-Hex

 Profil átmérő Cikkszám

 Profil átmérő Cikkszám

 Magasság (mm) Cikkszám
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Ø 4,8
Rózsaszín RCA5013HT

Sárga RCA5013NT

Ø 4,8
Piros REGC200T

Fehér REGC100T

Ø 5,0
RCA900T

RCA800T

Ø 4,8
ETH100T

ETN100T

Ø 4,8 RELA300

 Profil átmérő Cikkszám

 Profil átmérő Cikkszám

 Profil átmérő Cikkszám

 Profil átmérő Bordázat színe Cikkszám

 Profil átmérő Bordázat színe Cikkszám

 Profil átmérő Bordázat színe Cikkszám

Ideiglenes cilinder
- A rögzítő csavart tartalmazza (TASH140).

• Javasolt nyomaték : 15 Ncm

Labor analóg

Ø 4,8

Ø 4,8

Hex Non-Hex

Arany cilinder
- A rögzítő csavart tartalmazza (TASH140).

• Egyéni fejek készítéséhez, komplikált 
szituációkban.

• Elérhető hex(piros), illetve non-hex(fehér) 
verzióban

• Arany ötvözet olvadási pontja : 1400~1450℃
• A cylinder bordázottsága biztosítja a megfelelő 

tapadást.
• Javasolt nyomaték : 15 Ncm

CCM cilinder
- A rögzítő csavart tartalmazza (TASH140).

• Egyéni fejek készítéséhez, komplikált 
szituációkban.

• Kiégethető, nem-nemesfém  
(Ni-Cr, Cr-Co ötvözet).

• Elérhető hex(lila), illetve non-hex(sárga) 
verzióban.

• Nem-nemesfém ötvözet olvadási pontja :  
1380 - 1420℃

• A cylinder bordázottsága biztosítja a megfelelő 
tapadást.

• Javasolt nyomaték : 15 Ncm

Műanyag cilinder
- A rögzítő csavart tartalmazza (TASH140).

• Elérhető octa (piros), illetve non-octa (fehér) 
változatban

• A cylinder bordázottsága megfelelő tapadási 
felületet biztosít.

• Javasolt nyomaték : 15 Ncm

Ø 5,2
Piros RPEH100T

Fehér RPEN100T

Ø 4,8

Ø 4,8

Ø 5,2

EZ Post cilinder
- A rögzítő csavart tartalmazza (TASH140).

• Javasolt nyomaték : 15 Ncm

Ø 5,0

Hex

Hex

Hex

Hex

Non-Hex

Non-Hex

Non-Hex

Non-Hex



0 DR00P

1,0 DR01P

2,0 DR02P

3,0 DR03P

4,0 DR04P

5,0 DR05P

6,0 DR06P

074 

III. Kivehető fogsor rögzítése
1.  Meg-Rhein fejek és tartozékok

Labor analóg

Lenyomatvételi fejek

Meg-Rhein fej

AnyOne

Retenciós sapka készlet

091EC

90

Retenciós sapka eltávolító
• Retenciós sapka eltávolító.  Cikkszám

085IAC

83

40

Retenciós sapka rögzítő
• Retenciós sapka rögzítő.

 Cikkszám

C.H

8,8

Meg-Rhein 
Overdenture Rendszer
- 1 db Meg-Rhein fej
- 1 db lenyomatvételi sapka, műanyag
- 1 db rozsdamentes acél ház
- 1 db védő korong
-  5 db retenciós sapka  

(fekete-labor, sárga-0,6 kg, rózsaszín- 
1,2 kg, fehér-1,8 kg, lila-2,7 kg)

• Teljes értékű komplatibilitás a Rhein83  
(Olaszország) rendszerrrel

• Javasolt nyomaték : 15 Ncm.

Rozsdamentes acél ház és fekete sapka

Meg-Rhein fej a lenyomatvételi fejjel (műanyag)

Sárga sapka és rózsaszín sapka
Fehér sapka és lila sapka

Védő korong

 Mandzsetta Cikkszám
 magasság (mm)
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Rozsdamentes acél ház
• 5 db / csomag MHP

RCWP

RCVP

RCPP

RCYP

RCBP

044CAIN

PLA

Retenciós sapkák (lila)
• Lila sapka (2,7 kg)   

Utánrendelés esetén 5 db / csomag.

Retenciós sapkák (fehér)
• Fehér sapka (1,8 kg)   

Utánrendelés esetén 5 db / csomag.

Retenciós sapkák 
(rózsaszín)
• Rózsaszín sapka (1,2 kg)  

Utánrendelés esetén 5 db / csomag.

Retenciós sapkák (sárga)
• Sárga sapka (0,6 kg)  

Utánrendelés esetén 5 db / csomag.

Retenciós sapkák (fekete)
• Laborok részére.

Rozsdamentes acél 
lenyomatvételi fej  
(nyitott kanalas)
• 2 db / csomag.
• Gyártó: Olaszország - Rhein 83.
• Pontosabb, nyitott kanalas lenyomatvételi 

eljáráshoz.
• Elhajlásbiztos, horgonyzott kialakítás.

5,5

Labor analóg

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám

 Cikkszám



Az AnyRidge tökéletesen alkalmas 
az i-Gen segítségével végzett  
horizontális augmentációhoz
Az ideális regeneráció a "tér kialakítás  
tudományával" kezdődik.  
i-Gen & AnyRidge biztosítja az ideális  
regenerációt.

the AnyRidge Way

3 mm
Okkluzális 
nézőpontból a bukkális 
csont több, mint 3 mm 
széles az implantátum 
platform szintjén.

Okkluzális 
nézőpontból a bukkális 
csont több, mint 3 mm 
széles az implantátum 
platform szintjén.

Lépjük túl a kollagén membrán határait
A GBR bármilyen lokációjában, méretében, és szituációjában az i-
Gen minimum 2,5 mm bukkális csontot biztosít. 
A több, mint 2,5 mm bukkális csont regeneráció minimalizálja a cson-
vesztést a GBR után és növeli az implantátum élettartamát.

Az ínyformázó és a zárócsavar különböző magassága
úgy kell előkészíteni, hogy a szituációnak megfelelően az egy 
vagy két fázisú sebészetet lehetővé tegye.

Lingvális extenziót
a nagy defektusnál kell 
figyelembe venni.

Szükséges legalább 
1 mm magasság az 
implantátum platformja 
felett; ezt a teret az 
úgynevezett hely-
fenntartó Flat  
abutmenttel érjük el.

>2,5 mm
horizontális extenzió elé-
réséhez >2 mm labiális 
csont remodellálódására 
van szükség.

>100 fokos tompa szög
ferde vágást kell kialakítani  
a lágyszöveti irritáció  
elkerülése érdekében.

Apikális 
szoknya
a csonthoz kell 
adaptálni.

Ideális 
regenerációs vonal

0,5 - 1,0 mm
zsugorodás következik 
be a membrán eltávolí-

tása után.

Előre-megformázott design
A titánmembrán a sebészeti beavatkozás során történő alakítga-
tásának kényelmetlenségét elkerülendő az i-Gen membránokból  
12 előre megformált méret és alak áll rendelkezésre.

Kiemelkedő primer stabilitás tökéletesen 
együttműködik az i-Gen membránnal végrehaj-
tott GBR-rel
Az AnyRidge bármilyen gerincbe behelyezhető a pengemeneteknek 
köszönhetően. Az AnyRidge pengemenetek tökéletes stabilitást 
biztosítanak a regenerált csontban.

Önnél bekövetkezett már a PARADIGMA VÁLTÁS?
Alkalmazza az AnyRidge módszert
Kimagasló Primer Stabilitás a penge menetekkel  
a finomabb behajtás és az erősebb primer stabilitás érdekében.  
Nincs vágóél a minimális invazívitás érdekében. Tökéletes eredmény bármilyen 
csontminőség mellett.

Kimagasló Szekunder Stabilitás az Xpeed-del  
a gyorsabb és erősebb osseointegració érdekében. Kalcium ionokkal kezelt SLA 
felület. 100%-ban savmaradvány mentes felszín.

75 nap után75 nap után
Egészséges, regenerált 
csont
Egészséges, regenerált 
csont




