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Tiszta implantátum 
mindenkinek.

SQ

Implantátum
rendszer

Innovatív, új megoldás a 3D nyomtatás 
világában

ZENITH

3D nyomtatás

világszínvonalú sebészeti LED lámpa 
vezető szerepet játszik az orvosi 

technológia fejlődésében.

LUVIS

Sebészeti LED lámpa

Biokompatibilis csontpótlás – 
továbbfejlesztett technológiával.

OVIS

Biotechnológia

Központ (Korea)
Implantátum gyár (Korea)



Világszínvonalú implantátumok sok lépcsős tisztítási, szigorúan precíz mosási és zárt robottechnológiai gyártási sorral. 

DENTIS implantátum gyártási folyamata VIDEO

Interaktív 
tisztítás

Ultra-
precíz tisztítás

Automatizált 
rendszer

DENTIS 
Implantátum

CNC technológia
Implantátumainkat computer vezérelt 

CNC gépekkel állítjuk elő

❷

SEM ellenőrzés
Minőségi ellenőrzésen esik át az 

elkészült implantátum a SEM rendszer 
segítségével.

⓰

Elsődleges mosás
Elsődleges mosással eltávolítjuk a 

lerakódott zsírt, 4 tisztító kád segítsé-
gével pedig eltávolítjuk az esztergálás 

közben használt olajmaradékot.

❸

Csomagolás
Az implantátumokat sterilizálható ampul-
lákba helyezik, és automatizált gépsorral 

kartondobozokba csomagoljuk. 

⓱

Második mosás
(félig kész termék)

Az implantátum steril laboratóriumi 
körülmények között keresztülmegy 6 
külön tisztítókádon, hogy megfeleljen 

az ultra precíz mosási követelmé-
nyeknek.

❻

Negyedik mosás
Még 7 darab kádon keresztül tisztítják 
az implantátumot egy steril laborban, 

ahol 13 lépeses tisztításon esik át.

⓬

Befejezés és szállítás
Az elkészült implantátumokat 

össze-csomagolják a raktárban és 
kiszállítják a világ számos pontjára.

⓴

Ellenőrzés
A megtisztított implantátumokat 

mikroszkóposan ellenőrizzük, rend-
kívül szigorú értékelési rendszeren 

futtatjuk át.

❹

Gamma sugarakkal való steri-
lizálás

AZ ÖSSZES DENTIS implantátum 
keresztülmegy egy 100%-os gamma-

sugaras sterilizáláson

⓲

Felületi bevonat (HA)
A HA termékek egy szeparált 

szobában további hidroxil-apatit 
      bevonatot kapnak. EZ    

       OPCIONÁLIAN VÁLASZTHATÓ.

⓭

Nyomon követés
Ezután még egyszer leellenőrizzük, 

hogy az implantátumok felülete 
valóban szennyeződésmentes.

❺

Harmadik mosás
A végleges felületi textúrával 

rendelkező implantátumokat hat 
kádban tisztítjuk steril laboratóriumi 

körülmények között.

⓫

Sterilizált termékek tesztelése

⓳

Ellenőrzés
Ellenőrizzük az implantátum állapotát a 

második mosás után.

❼

További mosás (HA)
HA felületkezelt implantátumokat 

további öt kádon keresztül tisztítjuk.

⓮

Az alapanyag kiválasztásának 
ellenőrzése.

Kiváló minőségű ellenőrzött alap-
anyagokkal dolgozunk, mint min-
den titánötvözetünkkel és csak 

minőségkontroll után használjuk fel.

❶

Citoxicitási vizsgálat
Az elkészült implantátumokon, amelyek 

végső tisztításon mentek keresztül, 
citotoxicitási vizsgálatokat végeznek el.

⓯

Tisztított vizet használunk min-
den mosási folyamathoz

Tisztításhoz - a gyár területén saját 
magunk által előállított - speciális ionc-
serélt vizet használunk, ami tökéletes-
en blokkolja a baktériumok és egyéb 
mikroorganizmusok szaporodását.

        első ellenőrző pont 1

A Dentisnél arra törek-
szünk, hogy túllépjük 
az ipari szabványokat 
a minőség és a felület 
tisztítás terén!

❽

Homokfújásos felületkezelés
Homokfújás, ami az implantátum 

felületének mikrostruktúráját alakítja 
ki.

        második ellenőrzőpont

Robot automatizálási rendszer
Az automatizált minőségellenőrzési 
technológia valós időben ellenőrzi a 
homokfúvás folyamatát és a felületki-

alakítás részleteit.

❾

Felülvizsgálás

❿

Felület savkezelése-SLA
SLA termékeket savas maratást 
követően további három kádban 

tisztítják, hogy a visszamaradt savat 
eltávolítsák az implantátumról.
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nem homokfújt,
csak savmaratott felület

éles menetél

4 pengés horony

Kettős spirális vágóél

7° kúpos kialakítás

3°Kúpos él kialakítás

20° kúpos csúcsi
menet kialakíás

a m e l y  a  l á g y s z ö v e t  é s 
az implantátum közötti 
kapcsolatot javítja.

Maximális önvágó képesség

Növel i  a  stabi l i tást  a 
kortikális területen

könnyedebb implantációért

könnyebben behelyezhető 
kiegészítő fúrás nélkül.

Specifikációk

S-line gyógyulási csavarok

átmérő 4.5 / 5.5 / 6.5 / 7.5
Ínymagas-

ság 2/3/4/5/6/7/9

Átmérő 6.0 7.0 8.0

Implantá-
tum

Hosszúság 7 / 8 / 10 / 12
Hex 2.5HEX

Szín

Irányelv Molar Molar Molar

< Kompatibilis az összes OneQ és SQ termékkel >

Magas primer stabilitás 
kúp szerű kialakítás & kettős menet 

Simább behelyezhetőség
3-4 élű spirális, széles vágóéllel

továbbfejlesztett Cone-Fit stabilitás

Könnyű és egyszerű mélységkontroll
0,5mm rövidebb hossz

S.L.A felület
200%-kal megnövekedett felületi érdesség( az RBM-hez 
hasonlítva), hatékonyabb, gyorsabb Osseointegráció

Szigorú, precíz tisztítás
30lépéses automatizált tisztító rendszer

Méretválaszték

1/

2/

3/

4/

6/

7/

5/

Átmérő 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0

Implantá-
tum

Hossz 7 / 8 / 10 / 12 / 14 7 / 8 / 10 / 12
Hex 1.7HEX 2.5HEX

Szín

Irányelv Anterior Anterior Premolar Molar Molar Molar Molar

0.9

60°

0.9

0.5

40°

1

1

2

3

4

Stresszmentes implantálás, Kiemelkedő eredménnyel.
EZ AZ SQ. 

SQ SQ WIDE

A     zéles implantátum    k kiváló      ága
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CLEANLANT

Implantátum Implantátum

X 250 X 5,000

· Optimális RBM felület

· Hosszú távú stabilitás

2)   Multi-klinikai retrospektív vizsgálat 1429 
Cleanlant implantátum beültetése után lett 
elvégezve.

Eredmény:
Átlagosan 26 hónap telt el az implantátum 
beültetések után. Átlagosan 21 hónap telt el a 
fogpótlás átadása után. 27 implantátumot az 
1429ből el kellett távolítani a végleges pótlás 
átadása előtt, 1.9-es hibaszázalékot eredményezve. 
Összesített sikerességi arány: 98.1 %. A páciensek 

átlagos életkora 52 év volt az implantátum 
beültetés idején, míg a legfiatalabb 16, a 
legidősebb 87 éves volt. 52.7 százalékuk nő, 47.3 
százalékuk férfi volt. Anatómiailag a maxilla moláris 
régiójában volt  a  legnagyobb kockázat a 
sikertelenségre. Az általános anamnézisben a 

cukorbetegség, és a dohányzás volt a legnagyobb 
kockázati  tényező. Protetikai szövődmény 
tényezők, mint csavar lazulás, korona leesés, 
porcelán törés 36 esetben történt a tanulmány 26 
h ó n a p j a  a l a t t ,  4 . 8 - a s  h i h i b a s z á z a l é k o t 
eredményezve.

Légy eredeti,                               Implantátum
Tapered Tapered2 Straight Tapered Straight Tapered Post O-Ring Angled

s-Clean i-Clean e-Clean SAVE i-Fix

- Optimalizált 1.3-1.8ohm érdesség

-  192%-os növekedés ért el érdességben a gépi 
felülettel szemben

-  nincs kémiai reakció, és nincsen 
szennyeződés a felületen

1) 15 éves klinikai tapasztalat

Dentis implantátum 
beültetés, sikerességi 
arány

Sikertelen Sikertelen anatómiai oldalak

Sikertelen

Sikeres

Férfi

nő

Alsó 
Moláris

Alsó 
Premoláris

Alsó
anterior

Felső 
Moláris

Felső 
Anterior

Angle 
Típus

Post 
Típus

O-Ring
Típus

D C L

Angle

2.0

2.5

3.0

1.4

3.4

10

11.5

13

Post

2.0

2.5

3.0

2.0

4.0

10

11.5

13

Oring

2.0

2.5

3.0

1.5

3.5

10

13

16

                     mini implantátum 
 
Korrekciós, Ideiglenes és O-ring típusú implantátumok és felépítményei 
vékony csontkészlet esetéin is sikeresen alkalmazhatóak.
Egy sebészeti tálca, 3 féle protetikai megoldáshoz

Angle Korrekciós felépítmény
- Speciális 2 részes dizájn a biztonságos rögzítéshez

-  Két féle protetikai fej (egyenes és szögtört) az adott eset és tengelyállás 
sikeres megoldásához

Post Type
-  szűk helyre alkalmazható az alsó és a felső állkapocs első fogainál

-  ideiglenes implantátumként biztosítja a megfelelő rágóerőt 

O-Ring Type
-  fogatlan páciensek esetén ajánlott

Post Type
Ideiglenes implantátum
a gyorsabb
sebgyógyulásért

Angle Type
Anterior zónára optimalizált 
korrekciós felépítmény

I-FIX

Harmonikus mosoly, természetes nevetés és rágás

Pre-op panoráma (2008. Május 19,)  42 éves női páciens Post-op 13éves panoráma (2018 Július 18,)



S-Line protetikai fej

-   Megakadályozza a csontvesztést mivel nem 
érintkezik az alveoláris csont belső felületével 
ezzel megnöveli a lágyszövet mennyiségét is 
az implantátum nyaka körül.

-    Minimalizálja az ételmaradék miatt kialakuló 
gyulladásokat.

- növeli az esztétikai értékét

Természethű és funkcionális 
emergencia profil.

    Concave 
    Design

Convex 
Design

S-Line protetikai fejek
Természetes és funkcionális megjelenési profilt eredményez 
(emergencia)

Átmérő 4.5/5.5/6.5/7.5

G.H 2/3/4/5/6/7/9

Átmérő 4.5/5.5/6.5/7.5

P.H 5.5/7.0

G.H 2/3/4/5/6*/7*

Átmérő 4.5/5.5/6.5

Angle 15°/25°

P.H 5.5/7.0

G.H 3/4/5.5*/7*

Átmérő 4.5/5.5/6.5/7.5

P.H 5.5/7.0

G.H 2/3/4/5/6*/7*

Méretek

S-Line gyógyulási csavar S-Line Couple protetikai fej (Hex/N-Hex)

S-Line szögtört protetikai fejS-Line Sole protetikai fej

* 6/7mm : Hamarosan

10 11

S-Line protetikai fejek Többször használható lenyomatvételi sapka rendszer

Protetika Protetika

Multi Use Coping : 
Lenyomatifej+ Lenyomati sapka + Bite cap 
(harapásregisztrációs lenyomati sapka)
Az esethez legjobban illeszkedő lenyomati és harapásregisztrációs sapka a 
még pontosabb lenyomatvétel érdekében.

4. Mikor érdemes használni HI Scan felépítmény fejet és gyógyulási sapkát?

․   Ezzel a kombinációval ki lehet váltani a gyógyulási csavart a lenyomatvétel utáni időszakra.

3. Miért érdemes HI scan lenyomati fejet és lenyomati sapkát alkalmazni?

․   Mivel a lenyomati fej keresztmetszete és horizontális rögzítő vájata maximálisan egyértelműsíti a lenyomatisapka 

illeszkedését egyedülálló pontosságú lenyomatvételt eredményezve. (minimális dimenziók esetén harapásregisztrációs 

sapkaként is alkalmazható)

1. Mikor érdemes HI Scan lenyomatifej 
behelyezőt használni?

Ha a szájüregi szituáció megnehezíti a lenyomatifej 
behelyezését és csavarral való rögzítését, lehetőség van 
hosszú vagy rövid lenyomatifej behelyezőt használni, mely 
pontossá és biztonságossá teszi a pozícionálás
folyamatát.

➊ ➋ ➌ ➍

   Egyszerű eset Lenyomatvételi sapka használatával

Öszettett eset Lenyomatvételi sapka használatával

Klinikai videó

➊ ➋ ➌ ➍

Bite Cap használatával

Többször használható,
Lenyomatvételi sapka rendszer

2. Mikor érdemes HI Scan lenyomati fejet és harapásregisztrációs sapkát alkalmazni?

․   Ha lenyomatvételkor harapásregisztrációnál szükséges az interokkluzális távolság megtartása, a harapásregisztrációs 

sapka segítségével( mely lehet rövid vagy hosszú) ezt könnyen el lehet végezni.
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Kerator /Locator

3 Ibs

Mátrix sapka variációk

1.5 Ibs Kismértékben
szögtört

Mátrix ház

Távtartó

Ha a mátrix ház pozicionálása előtt a távtartót is használjuk ,akkor
elkerülhető az önkötő akrilát aláfolyása.

Overdenture alsó állcsonton 
két implantátummal

Overdenture alsó állcsonton 
négy implantátummal

Implantátummal is megtá-
masztott részleges fogsor

Overdenture felső állcsonton

Klinikai képek

Már meglévő fogsorokhoz is használható.

Mágneses rögzítés

Különösen ajánlott az ilyen prob-
lémákkal küzdő embereknek.
1.  Olyan személynek, aki nehéznek/bonyolultnak/prob-

lémásnak találja a fogsor eltávolítását.
2. Olyan személynek, aki törődik a műfogsor higiéniával
3.  Olyan személynek, aki el akarja kerülni az oldaliranyú 

terhelés következtében kialakuló csontleépülést.

Ón felületkezelt sus636 fém ötvözet.

Keeper

Csatlakozás

Típus Csatlakozás Átmérő Ínymagasság

Lapos
Normál 4.4/4.9 1.5/2.5

Domború

A / D

1.25Hex

C / H

Típus Csatlakozás Átmérő Ínymagasság

Lapos Keskeny

4.4/4.9 1~8

Domború Normál

G / H

A / D

1.25Hex

Retainer

Típus 4.4 4.9

Lapos

Domború
I    Dome    I

2.2mm

I      Flat      I

2.3mm
Flat 4.4 Flat 4.9

Dome 4.4 Dome 4.9

Mount Ring

Rendszer 4.4 4.9

S-Clean

I-Clean

Protetika 13Protetika

Submerged type 
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Ovis Csontpótló Ovis Membrán

Leírás Méret (mm) Térfogat
Mélyfagyasztott csont allograft, 50% 
kortikális+ 50% spongióza
 ·  osszeokonduktív és osszeoinduktív
 ·  A felhasznált emberi graft szigorú 

ellenőrzéseken megy keresztül (FDA és KFDA)
 ·  Az előállítása során ugyanaz az a donor a 

keresztfertőzések elkerülésére ellen
·  Egyszerű és könnyű felhasználhatóság- 

fecskendős kiszerelés

XS 0.2~0.5

0.3 / 0.6

Ovis ALLO

S 0.3~0.8

L 0.5~1.0

Leírás Méret (mm) Súly (g)

Ovis XENO-P

-100% deproteinizált sertéscsont spongióza..
· Biztonságot nyújt az esetleges Creutzfeldt-Jakobs 
fertőzésekkel szemben 

· Az emberi csontéhoz leginkább hasonló üreges 
csontállomány.

·Kiváló hidrofilitás.
· Biokompatibilis és kiváló csontregenerációs képesség,
· A természetes csont felületi üreges formáját 
utánozza a speciális feldolgozási technológiának 
köszönhetően.

S 0.25~1.0 0.15 / 0.25 / 0.5 / 1.0

 L 1.0~2.0 0.5 / 1.0

Leírás (mm) Méret (mm) Vastagság (mm)

Ovis BCP / Collagen 
MEMBRANE

 Felszívódó membrán, amely Atelocollagen 
+ BCP-ből áll (kétfázisú kalcium-foszfát)
·  felszívódó membrán, amely Atelocollagen + BCP-

ből áll (kétfázisú kalcium-foszfát)
·  biológiailag lebontható kollagénmembrán
·  UV keresztkötések,
·  könnyű kezelhetőség puha és kiváló nedvességtartalommal
·  a felszívódási idő 4-6 hónap

15 x 20

0.320 x 30

30 x 40

Leírás Méret (mm) Súly (g)

Szarvasmarha csontpótló anyag 
természetes spongiózából, amely 
kettős bevonatú Ca-P kristályból és 
borjúcsontból áll. 
·  Szigorú gyártási folyamat során nyert természetes 

ásványi csont. 
·  Nincs immunológiai kilökődés. Biokompatibilis 

és kivételesen bioaktív, a csont graft oldalának 
egyszerű revaszkularizációját biztosítja.

 ·  jól kialakított makro/mikro porósuk, hasonló 
tulajdonságú mint az emberi csont.

S 0.25~1.0

0.15 / 0.25 / 0.5 / 1.0

Ovis XENO
L 1.0~2.0

Leírás Típus

Ovis TRM

Nem felszívódó 
membrán mikro-
porózus d-PTFE + 
Titanium anyagból 
készül.

·  kiváló kezelhetőség és 
formatartó képesség

·  könnyen rögzíthető 
csontcsavarral vagy GBR 
szöggel

·  megakadályozzák a 
baktériumok és a sejtek 
sebbe való bejutást

·  a membránon 
keresztül történő 
anyagcsere a csontok 
regenerálódásához

·  Nem igényel tökéletes 
sebzárást. (nyitott 
membrán technika)

·  egyszerű eltávolítás 
minimális vágással vagy 
pedig vágás nélkül.

·  23 különféle típus és 
méret

PM1224A
12mmx24mm

PM2530A
25mmx30mm

PMB2325
25.16mmx23.56mm

PM1424A
14mmx24mm

PM3040SA
30mmx40mm

PN2029(No Titanium)
29mmx19.82mm

PMB2029  
29mmx19.82mm

PM1725A
17mmx25mm

PM3040A
30mmx40mm

PMB2127
27mmx21.44mm

PM2025A
20mmx25mm

PM2536A
36mmx25mm

PMB2530
30mmx24.9mm

PMB2025
20mmx24.9mm

PM1319A
13mmx19mm

PM3041A
41mmx30mm

PMB2028
20mmx28.4mm

PMB2830
30mmx28.4mm

PM1318A
13mmx18mm

PMB2021  
20.71mmx19.8mm

PN2025(No Titanium)
20mmx25mm

PN2530(No Titanium)
25mmx30mm

PN3040(No Titanium)
30mmx40mm

kiváló csontregeneráció
Leírás Méret (mm) Súly (g)

Ovis BONE BCP

Kétfázisú  kálcium-foszfát, 20% 
hidroxiapatitból áll+Béta-TCP 80% 
   
 ·  osszeokonduktív szintetikus csont, magasabb 

β-tcp tartalommal

 ·  kiválló nedvesíthetőség. -biokompatibilitás és 
nagyszerű bio aktivitás,

 ·  jól formált macro/micro, porozitás 70%

S 0.3~0.5

0.1 / 0.25 / 0.5 / 1.0M 0.5~1.0

L 1.0~2.0

Ovis BONE HA

Nagyszerű biokompatibilis és bioaktív
100%-os hidroxiapatitból
·  osszeokonduktív szintetikus csont, csontdefek-

tusok műtét közbeni feltöltéséhez, nem toxikus, 
nem indukál gyulladást, könnyű kezelhetőség, 
jól kialakított makro/mikro pórusok

0.5 ~ 1.0 0.1 / 0.25 / 0.5 / 1.0



3.5 mm 1.0 mm
0.6 mm

13 mm

Ø2.0

16 17

SAVE SINUS

 Crestal megközelítés(zárt szinusz eleváció)

– Hosszúság: 13 mm
– Átmérő : 2.0
–  Ajánlott fordulatszám : 800-1200RPM

Lindemann Drill (pontozó)

Crestal és Lateral készlet

01 creastal stoppert csatlakoztassuk 
a Ø 2.0 Lindemann fúróhoz majd 
válasszuk ki az implantátum helyét, 
és folytassuk a fúrást 3mm-rel 
rövidebb fúrt mélységgel, mint a 
meglevő csontmagasság

02 válasszunk 1mm-rel hosszabb 
Crestal Stopper aztán fúrjunk SD-
Reamerrel.

03 A mélységmérő segítségével 
ellenőrizzük a maradék csont 
magasságát.

04 Csatlakoztassa a Stoppert a Csont 
tömörítőhöz (Bone Packer) és töltse 
fel az arcüreg alját a kívánt mértékben.

05 Implantátum behelyezése

01 02 03 04 05

INSTRUMENT INSTRUMENT

Csomag kód: DSSK

Crestal Approach

Both (Lateral, Crestal)

Lateral Approach

Csont tömörítő

Sinus Curette műszerek

SD- Reamer

Lindemann

Aqua Tip

Kortikális Stopper

Mélység mérő

Gyémánt fúró

Karbid fúró

LAD(Lateral Approach Drill)

LAR(Lateral Approach Reamer)

Csontfaltágító

csonttégely

Laterális stopper

Elszívófej

 Oldalsó megközelítés

–   A penge kialakítása kiváló vágási 
erőt biztosít és csökkenti a membrán 
sérüléseit azáltal, hogy olyan kialakítást 
alkalmaz, amelyben a csontforgácsot a 
pengék közé töltik a marás során.

–     Oldalsó stopper rendszer

–   Ajánlott fordulatszám: 800 ~ 1200 
fordulat

LAR (Oldalsó megközelítő maró)

Ø8.0

–   Ívelt éle enyhíti a sinus membrán 
begyűrődését és egyértelműen 
szeparálja az oldalsó csontfedelet

–     Oldalsó stopper rendszer (0,5 
~ 3,0 mm) (ellenőrizze a csont 
szélességét a Stopper rögzítése előtt 
képdiagnosztika segítségével)

–   Ajánlott fordulatszám: 800 ~ 1200 
fordulat

LAD (Oldalsó megközelítő fúró)
Ø8.0

8.3 mm

–  megvédi a membrán perforációját a derékszögű 
megközelítés esetén

–  Crestal Stopper rendszer (3-12mm) (Ellenőrizzük le a csont 
vastagságát mielőtt csatlakoztatjuk a stoppert)

–  Átmérők : Ø2.8, Ø3.1, Ø3.6, Ø4.1
–  Ajánlott fordulatszám : 800-1200RPM/ 50-10RPM

Reamer

SAVE GBR

Handle Driver Tip Behajtó Drill & Bur

Stopper

Rögzítő elemekEltávolító vég

Pilot fúró (ø1.2) 

Perforáló fúró (ø1.0)

Csontsimító fréz (ø5.0)

Csont trepán (ø5.0)

Csont szegecselő (Egyenes/Hajlított)

Csontszög eltávolító

7.9 6.6

Ø3

5.9 4.6

Ø3

3.9 2.6

Ø3

5.0

Ø2.5

3.5

Ø2.5

GBR csavar GBR szög

Gyógyulási sapka

Membrán

Spacer

Implantátum

Kétrészes gyógyulási 
csavar,

Spacer

Gyógyulási sapka

8.0

Ø4.5

4.0
7.0

Ø4.5

3.0
8.0

Ø5.5

4.0
7.0

Ø5.5

3.0

6.5

Ø4.5

1.0

ICODE : DGKT

A SAVE GBR KIT csavarrendszerekből áll, mint például a rögzítőcsavarok és a rögzítő szögek a GBR technikához. A KIT 
mindegyik alkotóeleme a DENTIS termékekre specializálódott, és sikeres GBR megoldást kínál, ha Ovis Bone, SQ Fixture, 
OneQ Fixture modellekkel együtt használják.
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SAVE REMOVER

Specifikusan válogatott eszközök, amelyek célirányosan használhatóak a sikertelenül rögzített implantátum 
eltávolításához és a törött csavar egyszerű és biztonságos kicsavarásához 

 Implantátum eltávolító műszer

Implantátum eltávolító csavar
–  Forgassa az óramutató járásával ellentétes 

irányban az eltávolító csavar rögzítéséhez 
és az implantátum eltávolításához.

–  Ajánlott fordulatszám: 50-nél kevesebb/ 
perc

RegularNarrow

R.C Ext(Kiterjesztés)
–  Csatlakoztasson hosszabbító 

csavarkulcsot ha a műtéti hely nem 
elérhető (+10mm)

 Csavar eltávolító rendszer

–  Az implantátum platformjához rögzül, 
hogy fúrás közben ne rázkódjon a Fúró 
Guide

Guide pozícináló

Ø0.8 Ø1.3

-   Miután a Guide pozícionálót rögzítettük a Fúró 
Guidehoz, illessze be a csavareltávolító fúrót

-  Miután a fúró megérinti a csavar törött oldalát, 
az óramutató járásával ellentétesen forog.

-  Ajánlott fordulatszám : 25-nél kevesebbet 
fordítani/perc óramutató járásával ellentétesen

Csavareltávolító fúró betört átmenőcsavar véghez

Ø0.8 Ø1.3

-  Amikor az eltávolító fúró nem tudja eltávolítani 
a csavarokat.

-  Képezzen be lyukakat a csavar törött oldalára 
megfelelő vízhűtés alatt, és forgassa az 
óramutató járásával ellentétes irányban.

-  Ajánlott 1200-as fordulat percenként

Csavareltávolító fúró

–  M.H. – Segít megszorítani az 
implantátum eltávolító csavar végét 
manuális eltávolítás esetén

–  M.W.- Segít rögzíteni a csavar 
eltávolító véget a felépítményfejben 
- nyomatékkulcs használatával 
kombinálandó

Nyomaték végződés

M.H M.W

Narrow Regular

–  A csavar eltávolító fúró használata után 
forgassa az óramutató járásának ellentétesen, 
hogy eltudja távolítani a betört csavart.

–  Kevesebb, mint 100 fordulat ajánlott 
percenként

Menetvágó fúró
–  Guide pozícionálóval használva ideális

Fúró Guide

Int
Regular

Sub
Regular

Sub
Narrow

Ø0.8
Narrow

Ø1.3
Regular

-  A csavar eltávolító fúró használata után 
forgassa az óramutató járásának ellentétesen, 
hogy eltudja távolítani a betört csavart.

-  Kevesebb, mint 80 fordulat ajánlott 
percenként

Csavareltávolító spicc fúró
–  Segítségével könnyen lehet kialakítani 

(vékony fúróval kombinálva) egy művi 
csavarfej vájatot. Nagyon hasznos 
lehet sérült, egyrészes implantátumok 
illetve hexagonális struktúra sérült 
implantátumok eltávolításakor.

Lapos felszínfúró
24mm

(Tip thickness: 

0.8mm)

25mm

ICODE : MSTSGD010

SAVE RIDGE KIT

Csontsimító fréz Tágítófúrók

Csontrepesztő

KIT KÓD: : DSRK

Előfúró

Könyökdarab
adapter

Racsni 
adapter

Racsni

Előfúrófréz

A SAVE RIDGE KIT egy mindenre kiterjedő készlet az implantátumok egyszerű és stabil elhelyezéséhez vékony 
csontgerinc esetére, a Ridge Split és a Ridge Expansion technikával, vagy a Ridge Split & Expansion technika 
kombinációjával. Még az implantátum akár azonnal, további fúrás nélkül is elhelyezhető a speciálisan kifejlesztett 
Expander Drill segítségével.

 Expander fúró
- lépcsőzetes tágítást biztosít
- Drill átmérője: (Maxilla / Mandibula): Narancssárga 2.0/3.0 Piros 2.5/3.5 Kék 2.8/4.0 Zöld 3.0/5.4
- lézer gravírozott jelzések
- 0,5mm-rel kisebbre kell tágítani mint maga az implantátum.
- 2 termék egy mérethez
- Ajánlott fordulatszám: 25-35 RPM

Kód MSTSGD0093 MSTSGD0094 MSTSGD0095 MSTSGD0096
Szín Narancs Piros Kék zöld

Átmérő Ø2.0/3.0 Ø2.5/3.5 Ø2.8/4.0 Ø3.0/4.5

Expander
 fúró

15mm

Ø2.0

Ø3.0

1mm

4mm

2mm

4mm

2mm

2mm

1mm

1mm

Lézer gravírozás

 Csontfűrész korong
- Csontgerinc felvágáséra és szétnyitására

- Önvezető élrendszer

- Ajánlott fordulatszám: 1,200-1,500 RPM

Oldalhossz Kód
7mm MSTSGD0010

9mm MSTSGD0011

14mm MSTSGD0299

Ø14.0

5.6mm

Ø9.0

3.6mm

Ø7.0

2.6mm

 Véső
-  Csontfűrész korong használata után az intiális csontrész 

tágításához 
-  miután a fűrészlemezt használta, helyezzen be egy rést és 

használja az intiális bővítéshez
-  Csontfűrész korong használata után egy nyílt résbe hely-

ezze be a vésőt (1.2 2.5 mm)
-  140 fokban ívelt a hátsó fogak könnyű eléréséhez-

Vastagság Kód
1.5mm MSTSGD0297

2.5mm MSTSGD0298

140° Curved 

1.5mm

18.5mm

84

2

4

6

8
10

12

124mm

2.5mm

Megfelelő tágítás
vésővel

Könnyű továbbtágítás az 
Expander Drillel

Kiváló stabilitást nyújt az 
implantátumnak
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Összeszerelése a könyökdaraboknak megfelelő módon történik.

Összeillesztés

A Hex behajtó eltávolítása előtt kis mértékben forgassa vissza az 
eszközt.

Működés

A TORQUE DRIVER kézidarabbal az ajánlott nyomatértékkel lehet rögzíteni a protetikai csavarokat a hagyományos racsni 
számára nehezen megközelíthető helyeken. 

ICODE : DSTDK

TORQUE DRIVER

BLDC motor (sebességtartománya 0-50,000rpm) és Angle alapfelszerelt-
ség 20:1 biztosítja az optimális nyomatékot a műtét során.
• RPM : (20:1) 30rpm ~ 2,500rpm / (32:1) 20rpm ~ 1,562rpm

• Nyomaték : (20:1) 5.0 ~ 55Ncm / (32:1) 5.0 ~ 65Ncm

• Csatlakozási lehetőségek : 1:5 / 1:4 / 1:1 / 16:1 / 20:1 / 27:1 / 32:1 / 64:1

Programozási funkciók
•  10 programozható memória a gyorsaság, nyomaték, a forgásirány és az öblítőszivattyú  

beállításához

• Automatikus túlterhelés-védelmi funkció

•  Ha a fúróra nagyobb terhelés nehezedik mint a beállított nyomaték akkor 2 másodperc 
után leáll a motor.

• A túlterhelés funkció engedéséhez nyomja meg a lábkapcsoló pedált

•  A tényleges fordulatszámot és a nyomatékot a motor futása jelzi, ami a felhasználót 
biztosítja a működés közbeni megfelelő munkafeltételekről

Ergonómikus lábkapcsoló
•  A lábvezérlő pedált ergonómiailag úgy tervezték, hogy irányítsa az összes funkciót, és 

egyben nagy kényelmet nyújt a felhasználónak

•  Membrán érintőképernyő

•  Öndiagnózis funkció

X-CUBE

IMPLANTOLÓGIAI MOTOR

Utána
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Stopper

Wing

8°

8 fokos szárnycsökkenés a fokozott alkalmazott nyomáshoz
Záródugóval látják el a leválás elkerülése érdekében
A legtöbb fogászati   implantátum rendszerre alkalmazható

Louis Button II
Íny alakformáló

Kiszámítható ínyformázás

Louis Button Ⅱ

nem
helyettesíti
a varratot

VS
Suture

Louis Button

Luis Button eltávolítása után 1 héttel

Behelyezés utánElőtte

eltávolítás után 4 héttel

3 nappal a behelyezés után

8 héttel az implantáció után

1 héttel a behelyezés után

* a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb út hogy növelje az íny felületét.

·   Egyszerű  és könnyen 
használható

·   Természetesen növeli az íny 
méretét

·   A keratinizált szövet 
javításához nincs szükség 
további műtétre

Guide Wheel

Guide Wheel

Kód DGW6 DGW7 DGW8 DGW9 DGW10 DGW12

Szín Yellow Pink       Blue Green Black Clear

Méret Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø12

▶  Használja start fúróval kombinálva, hogy biztosítsa a megfelelő pozíciót és helyet a protetikai 
felépítménynek

Guide persely Start fúró

Short Long

3
3
.2

m
m

4
1.
2
m

m

8
m

m

10
m

m

14
.2

m
m

2
0
.2

m
m

A kezdeti fúrást 5mm-rel 
biztosítja a Guide

persellyel való 
csatlakoztatás.

Kód

DGWPDS

DGWPDL

Guide Pole Guide Pin

Kód DGW6 DGW7 DGW8 DGW9 DGW10 DGW12

color Yellow Pink       Blue Green Black Clear

Size Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø12

▶  Hasznos lehet ha két implantátumnál többet szeretne egyszerre behelyezni (megkönnyíti az 
implantátumok helyzetének pozícionálását.

Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø12

Guide Persely
A legegyszerűbb megoldás, amely segítségével meghatározhatja az 
implantátum helyzetét és irányát

✚ Folyamatos vizuális kontroll
           - Köszönhetően az átlátszó perselynek

✚ Egyszerű használat

✚  Minimalizálja a csont 
felmelegedést

           -  A hűtővíz  bevezetésére irrigációs csatornák 
vannak kiképezve a perselyekben.

✚ Gyakran használható készlet 
           - Szóló  és multi unit esetekhez is

✚ Egyszerű  és gazdaságos megoldás
           -  Könnyedén használható komplex guide rendszer 

és eszközök alkalmazása nélkül

✚ Rövidebb idejű beavatkozás

Type Incisor Incisor/
Premolar Premolar Premolar/

Molar Molar Molar

Guide 
Wheel

Diameter
Ø12

10mm

Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10

Kód

DGWGP

DGWGPL

Guide Wheel-el együtt 
használja

Short Long

8mm
13mm

▶  Kétlépcsős műtéttechnika esetén a korábbi perselyek felhasználhatók az 
implantátum zárócsavar lokalizációjában.

Guide Persely

INSTRUMENT INSTRUMENT
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Luvis C300 / C500

Intelligens érzékelő

Levehető fogantyú

Shield

LED

Reflektor

Egyetlen modul összetétele AlakjaEgymodulos  optikai tengely

Hibrid LED Reflektor
C300
A Luvis Reflektor optikai rendszere csökkenti az energiafelhasználást és a hőkibocsátást. 

Kevesebb energiát használ fel a színhőmérséklet szabályozására

Fotopolimerizációs szűrő Lehúzható markolat

Közelség érzékelő
Automatikus Ki/Be kapcsolás 1centiméteren belül

Luvis C300

Luvis C500

A tökéletes fogászati lámpa a szemek egészsége érdekében
LUVIS!

Orvosi LED lámpa rendszer

A szem védelme érdekében

Luvis S200 / M200

Távirányító

Kamera

KIFEJLESZTETT
HATÉKONY

ÁRNYÉKMENTES
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SQ GUIDE / Simple Guide Plus 3D Printer ZENITH

Indítsa el a digitális Guide rendszerét Most!

+ DentiQ Szoftver
+ ZENITH D 3D-s Nyomtató
+ SQ útmutató készlet
+ SIMPLE GUIDE Plus készlet
    Akár Ön is el tud készíteni egy 

sebészeti Guide-ot a saját 
rendelőjében.

+ Munkafolyamat

▶ ▶ ▶ ▶

CBCT

Első lépés

Szkennelés

Második lépés

Tervezés

Harmadik lépés

3D nyomtatás

Negyedik lépés

Műtét

Ötödik lépés

Alkalmazások

  Dentis által fejlesztett műgyanta alapanyagok.

Gazdaságos termék
a DENTIS saját fejlesztésű és költséghatékony áron kínált terméke

Kiválóan formázható alapanyag
Simább, homogénebb anyagszerkezet

Változatos termékpaletta 
Minta, sebészeti Guide, ideiglenes fogmű, sín

Minta ideiglenes 
fogmű

IDB sablonSebészi Guide CAD/CAM 
viasz mintázat

Harapási 
sablon

Sín

COMING SOON

Asztali 
multifunkcionális 3D 
nyomtató, univerzális 

használatra

Teljes megoldást kínáló Guide rendszer
•   Helyezze be az implantátumot úgy, hogy előtte egy szoftverrel megtervezte a pontos 
helyet és méretet.

•  Helyezze be az implantátumot az ideális helyre

SQ Implantátum méretei:
•  Átmérő : 3.5 , 4.0 , 4.5, 5.0
•  Hossza : 7.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm, 14.0mm

SQ GUIDE Sleeve
•  Titánium fém anyagú Sleeve
•  Sleeve leírása
  - Standard OFFset: 9,0mm    -Inner átmérő : 5,35    -Hossza: 3,5mm, 4,5mm

DentiQ Szoftver ZENITH D 3D-s nyomató 

Fogászati és műtéti 
alkalmazásra 
nyomtatásra 

kifejlesztett 3D-s 
nyomtató

Két különböző '385 és 405nm' 
hullámhossz még nagyobb 
stabilitást tesz lehetővé, a 

továbbfejlesztett megvilágításnak 
köszönhetően.

Ha figyelembe veszi a pontosságot, a költséghatékonyságot és a 
felhasználhatóságot,

akkor a választ a                                     adja meg, amelyet a DENTIS dolgozott ki.




