+

+
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Firma EUROTEKNIKA powsta³a we Francji w 1992 roku. Od ponad 20 lat jest jednym ze œwiatowych liderów
w projektowaniu i produkcji systemów implantologicznych. Wieloletnie doœwiadczenie w wytwarzaniu
implantów pozwala dostarczaæ produkty, które spe³niaj¹ wszystkie wymagania implantologów.
Wszystkie implanty, elementy protetyczne i instrumenty chirurgiczne oferowane przez EUROTEKNIKÊ
produkowane s¹ we Francji i spe³niaj¹ najwy¿sze standardy jakoœciowe. Produkty EUROTEKNIKI dostêpne s¹ na
ca³ym œwiecie i s¹ cenione za perfekcyjn¹ jakoœæ oraz innowacyjne i kompleksowe rozwi¹zania.
Nie bez znaczenia jest równie¿ cena implantów - EUROTEKNIKA oferuje
najnowoczeœniejsze, zaawansowane technologicznie implanty klasy
PREMIUM w niezwykle atrakcyjnych cenach, wype³niaj¹c w ten sposób lukê
rynkow¹ pomiêdzy nowoczesnymi i drogimi systemami, a prostymi i tanimi.
Optymalizacja procesów produkcji, zarz¹dzania i dystrybucji oraz wdro¿enie
najnowoczeœniejszych technologii umo¿liwia oferowanie produktów
EUROTEKNIKA w bardzo atrakcyjnych cenach bez ¿adnych kompromisów
w zakresie jakoœci. Dziêki szczegó³owej kontroli wszystkich etapów
produkcji, wyroby oferowane przez firmê s¹ niezawodne, godne zaufania
i mog¹ byæ alternatyw¹ dla wiod¹cych marek implantów na rynku.
Oferta EUROTEKNIKI skierowana jest do implantologów, którzy chc¹
stosowaæ najnowoczeœniejsze rozwi¹zania i utrzymaæ najwy¿sze standardy
jakoœciowe stosowanych materia³ów, a jednoczeœnie obni¿yæ koszty
funkcjonowania praktyki.

Siedziba firmy Euroteknika zlokalizowana jest w Sallanches
u podnó¿a Mont Blanc tu¿ obok malowniczego Chamonix.

Implanty EUROTEKNIKA objête s¹ do¿ywotni¹ gwarancj¹.
Wszystkie komponenty systemów implantologicznych (implanty, ³¹czniki, œruby, wiert³a itp.)
produkowane s¹ w jednym miejscu. Dziêki temu mo¿liwa jest pe³na kontrola wszystkich
etapów produkcji i uzyskanie w efekcie koñcowym produktu spe³niaj¹cego najwy¿sze normy
jakoœciowe.

Ponad 20 lat doœwiadczeñ klinicznych
WskaŸnik powodzeñ w implantacji powy¿ej 98%
Badania i rozwój

Implanty EUROTEKNIKA posiadaj¹ wszystkie wymagane certyfikaty dopuszczenia do sprzeda¿y na ca³ym œwiecie: CE, FDA, Health
Canada, KFDA, Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001.
Badania nad implantami EUROTEKNIKA prowadzone s¹ przez wiele oœrodków naukowo-badawczych, m.in.:
• CNRS (National Center for Scientific Research) Narodowe Centrum Badañ Naukowych, Francja, ESPCI
(ParisTech: Engineering Physics and Chemistry School) Szko³a Fizyki i Chemii, Pary¿, Francja,
• INSERM (National Institute for Health and Medical Research) Narodowy Instytut Zdrowia i Badañ Medycznych, Angers, Francja,
• ENV (National Veterinary School) Narodowa Szko³a Wetyrynaryjna w Nantes, Francja,
• CTDEC (Technical Center of Turning Industry) Centrum Techniczne Przemys³u, Francja,
Niezale¿ni partnerzy z Francji i zagranicy:
• Wydzia³y Stomatologii Uniwersytetów w Nancy, Marseille,
Clermont Ferrand, Bordeaux, Francja,
• Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy,
• Miêdzynarodowy Uniwersytet Katalonii, Hiszpania,
• Uniwersytet Cukurova, Turcja,
• Uniwersytet w Otago, Nowa Zelandia.

Bibliografia wszystkich badañ jest dostêpna na stronie www.euroteknika.com

Kontrola jakoœci
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Absolutna jakoœæ procesu produkcji implantów EUROTEKNIKA gwarancj¹ Twoich sukcesów.
Materia³
Surowcem do produkcji implantów jest czysty tytan medyczny klasy IV,
pochodz¹cy ze Stanów Zjednoczonych odpowiadaj¹cy standardom ISO5832
oraz standardom amerykañskim ASTM.
Ka¿dy prêt tytanowy, z którego powstan¹ implanty posiada certyfikat zgodnoœci
materia³owej, a zaawansowany proces kontroli pozwala na œledzenie ka¿dego
etapu produkcji a¿ do finalnego produktu.

Urz¹dzenia produkcyjne
Maszyny do produkcji implantów EUROTEKNIKA to najnowoczeœniejsze
obrabiarki sterowane numerycznie. Posiadaj¹ od 7 do 12 osi i pozwalaj¹
osi¹gn¹æ precyzjê <0,005 mm gwarantuj¹c idealne dopasowanie
implantów i elementów protetycznych.

100% kontroli
Kontroli jakoœci podlegaj¹ wszystkie (100%)
implanty i elementy protetyczne, co gwarantuje
najwy¿sz¹ jakoœæ i mikronow¹ dok³adnoœæ
wymiarów.

Piaskowanie powierzchni
Procedura piaskowania odbywa siê w warunkach kontrolowanych
z zachowaniem okreœlonych parametrów, takich jak rozmiar cz¹stek,
odleg³oœæ, czy si³a wyrzutu, ¿eby wytworzyæ na powierzchni tytanu
wg³êbienia o œrednicy 25 mikronów.
Biologicza zale¿noœæ pomiêdzy wielkoœci¹ wg³êbieñ a procesem
wgajania zosta³a dowiedziona w wielu badaniach m.in. Steflik (1998)
i Buser (1999). Badania te pokazuj¹, ¿e odpowiedni rozmiar wg³êbieñ
na powierzchni tytanu umo¿liwia lepsz¹ retencjê nowo formowanej
koœci i korzystnie wp³ywa na stabilizacjê implantu. Zalet¹ piaskowania
jest rozbudowa powierzchni implantu bez dodawania jakiejkolwiek
warstwy, dziêki czemu zachowana zostaje pe³na aktywnoœæ tlenku tytanu
w procesie osteointegracji.

100% kontroli powierzchni
Ka¿da partia implantów poddawana jest mikroskopowej
kontroli jakoœci powierzchni .
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Wytrawianie kwasem azotowym i fluorowodorowym
Podczas wytrawiania tworz¹ siê na powierzchni mikro-retencje (od 2-3 mikronów),
które zwiêkszaj¹ przyczepnoœæ komórek koœci.
W swoich badaniach Bruthreads (1986), Ong (1997) i Buser (1997) wykazali,
¿e takie mikro-retencje przyczyniaj¹ siê do ró¿nicowania komórek.

Dekontaminacja
Zautomatyzowany ³añcuch wielu k¹pieli dekontaminacyjnych odbywa siê
w komorach z przep³ywem laminarnym. Cykl dekontaminacyjny przebiega
z wykorzystaniem medycznych preparatów czyszcz¹co-dezynfekuj¹cych
oraz ultradŸwiêków. P³ukanie wod¹ destylowan¹ powoduje usuniêcie
wszystkich zanieczyszczeñ i pozosta³oœci.

Pakowanie (white room class 100)
Pakowanie odbywa siê w warunkach sterylnych w specjalnym
pomieszczeniu (white room) odpowiadaj¹cym klasie czystoœci 100.
Warunki tam panuj¹ce mo¿na porównaæ z blokiem operacyjnym
szpitalnego oddzia³u ortopedycznego.

Sterylizacja gamma
Gotowe implanty poddawane s¹ sterylizacji promieniami gamma
w certyfikowanym laboratorium we Francji.

Produkt koñcowy
Zapakowany produkt zostaje oznaczony znakiem CE 0499
i oklejony etykiet¹ ze wszystkimi danymi pozwalaj¹cymi na
pe³n¹ identyfikacjê produktu.

powierzchnia implantu STAE®
(Sandblasting Titanium Acid Etched)
20 lat doœwiadczeñ klinicznych
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Implanty do bezpoœredniego wprowadzania za pomoc¹ kluczy rêcznych lub maszynowych.
+

+

klucze rêczne

klucze maszynowe

Klucze do bezpoœredniego wprowadzania implantów

PROSTOTA

4 PLATFORMY PROTETYCZNE

Systemy implantologiczne EUROTEKNIKA daj¹ lekarzowi mo¿liwoœæ prostych rozwi¹zañ
w ka¿dej sytuacji klinicznej. Jedno unikalne po³¹czenie oraz jedna gama protetyczna dla
wszystkich œrednic implantów znakomicie u³atwia pracê lekarzowi i technikowi, ogranicza
poziom zapasów i pozwala na redukcjê kosztów. Cztery platformy protetyczne
umo¿liwiaj¹ wybór optymalnych rozwi¹zañ.

Cechy implantów EUROTEKNIKA:
NATURACTIS, NATURALL+, NATEA+
Szeœciok¹t

Sto¿ek 11°

1 UNIWERSALNE PO£¥CZENIE

D

Sprawdzone, bezpieczne po³¹czenie
Po³¹czenie implantów Naturactis, Naturall+
i Natea+ oparte jest na sto¿ku Morse'a 11°
z wewnêtrznym szeœciok¹tem (hexem) i jest
kompatybilne z elementami protetycznymi
systemu Astra® (Ocean Platform).

Szczelnoœæ i stabilnoœæ
• Sto¿ek wewnêtrzny Morse'a gwarantuje najwy¿sz¹ szczelnoœæ i stabilnoœæ po³¹czenia implant-³¹cznik
(S. Dibart, M. Warbington, M. Fan Su, Z. Skobe).
• Hex wewnêtrzny zapewnia umiejscowienie ³¹cznika w prawid³owym po³o¿eniu pod odpowiednim k¹tem.
• Odpowiednia g³êbokoœæ (D) po³¹czenia oraz wysoka precyzja wykonania i dopasowania wszystkich elementów gwarantuje stabilnoœæ
po³¹czenia i zapobiega odkrêcaniu nadbudowy protetycznej.

Podwójny gwint
Podwójny gwint u³atwia i przyspiesza wprowadzanie implantu oraz ogranicza przegrzewanie
koœci. Ka¿de ostrze œruby nacina tylko po³owê œciany wypreparowanej koœci, traumatycznoœæ
zabiegu powodowana przez tarcie jest w ten sposób zredukowana o po³owê.

Gwint A
Gwint B
Protruzja A

Protruzja

Protruzja B

Œrodkowa wypuk³oœæ pomiêdzy gwintami
Ta dodatkowa wypuk³oœæ (protruzja) zwiêksza powierzchniê kontaktu koœæ-implant o 15%
co korzystnie wp³ywa na osteogenezê. Zmiana geometrii aktywuje odbudowê komórek.
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Optymalizacja stabilizacji pierwotnej
Specjalnie opracowane protoko³y chirurgiczne dla ka¿dej gêstoœci koœci oraz konstrukcja gwintu i mikrogwintu umo¿liwiaj¹ doskona³¹,
kontrolowan¹ stabilizacjê pierwotn¹ implantów EUROTEKNIKA.

SI£Y ¯UCIA

Asymetryczny gwint
Asymetryczny gwint pozwala na roz³o¿enie
si³ ¿ucia równomiernie wzd³u¿ dolnej
krawêdzi œruby, podczas gdy górna czêœæ
zapobiega wykrêcaniu siê implantu.
Ostry kszta³t krawêdzi gwintu
=
lepsza apozycja koœci

Gwint g³ówny
wykonuje
pierwsze
naciêcie
koœci

Atraumatyczna geometria implantu
Geometria mikrogwintu jest zsynchronizowana z przebiegiem
gwintu g³ównego co zapobiega odrywaniu koœci korowej.
Mikrogwint redukuje resorpcjê koœci brze¿nej poprzez stymulacjê
mechaniczn¹ i wspieranie stabilizacji blaszki zbitej wokó³ implantu.
Sprzyja to jednoczeœnie mechanicznemu zakotwieniu wzmacniaj¹c
stabilizacjê szyjki implantu i gwarantuj¹c wysok¹, stabilizacjê
pierwotn¹ implantu.

Mikrogwint
zapewnia
stabilizacjê
implantu
w koœci korowej

Platform switching
Profil po³¹czenia implant - ³¹cznik nie jest liniowy, posiada "wklês³oœæ" spowodowan¹ ró¿nic¹ œrednic implantu i ³¹cznika. Œrednica
³¹cznika jest mniejsza ni¿ œrednica implantu. Po³¹czenie "platform switching" polega na odsuniêciu po³¹czenia implant - ³¹cznik od
brzegu koœci do osi implantu. To pozwala na powstanie "biologicznej przestrzeni" chroni¹cej koœæ przed zewnêtrznym œrodowiskiem.
Dziêki takiej konstrukcji nastêpuje znacz¹ca redukcja utraty koœci wokó³ implantu.
Wklês³oœæ uformowana przez po³¹czenie typu platform switching izoluje stany zapalne tkanki miêkkiej od koœci wyrostka (rys.2)
Richard J.LAZZARA, Stephan S. PORTER (PDR, volume 26 no.1, 2006).

Klasyczne
po³¹czenie liniowe

Po³¹czenie typu
"platform
switching"

Powierzchnia
przylegania

Zdrowe dzi¹s³o

C = odleg³oœæ od korony
do koœci

Rys.1

A,B - powierzchnie
przylegania œluzówki
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Obszar
zapalny

Rys.2

£¹czniki estetyczne
Wszystkie ³¹czniki produkowane przez firmê EUROTEKNIKA s¹ wykonane z tytanu V klasy
i zaopatrzone w œrubê. Powierzchnia ³¹czników pokryta jest azotkiem tytanu, dziêki
czemu uzyskuje ¿ó³t¹ barwê poprawiaj¹c estetykê odbudowy protetycznej.

Zabezpieczenie przed odkrêcaniem
Œruby do wszystkich prac protetycznych pokryte s¹ warstw¹ wêgla amorficznego. Ogranicza to wspó³czynnik tarcia oraz poprawia
dopasowanie przykrêconych elementów poprzez zwiêkszenie naprê¿enia w œrubie i zabezpiecza przed odkrêceniem.

Znakowanie laserowe
Wszystkie œruby goj¹ce, ³¹czniki przykrêcane proste i k¹towe
oraz ³¹czniki jednoczêœciowe Solid posiadaj¹ oznaczenia
laserowe wysokoœci dzi¹s³a i platformy.
Litera
E
N
R
W

Œrednica platformy (mm)
¨ 3.6
¨ 4.6
¨ 5.2
¨6

Oznaczenie
wysokoœci dzi¹s³a
Oznaczenie platformy
protetycznej

S - dla pozycji implantu
poni¿ej poziomu kosci
(Sub-crestal implant)
Naturactis
C - dla pozycji impalantu
na poziomie koœci
(Crestal implant)
Naturall+, Natea+

Cztery platformy protetyczne, jedno uniwersalne po³¹czenie

¨ 3.5
¨4
¨ 4.5
¨5

Badania nad wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ implantów
EUROTEKNIKA prowadzone s¹ wg normy ISO 14801/ 2008

+

¨ 3.5
¨4
¨ 4.5
¨5

Do przeprowadzenia testów wykorzystuje siê specjalne
urz¹dzenie, w którym implant wraz z zamocowanym
³¹cznikiem poddawany jest cyklowi ró¿norodnych obci¹¿eñ
(z czêstotliwoœci¹ 15 Hz) do momentu pojawienia siê
odkszta³cenia lub z³amania elementów, albo do czasu
wykonania 5 mln powtórzeñ bez ich deformacji.

+

¨ 3.6
¨ 4.1
¨ 4.8
¨6

PO£¥CZENIE GODNE ZAUFANIA
- potwierdzona testami wytrzyma³oœæ mechaniczna
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Naturactis • AKTYWNY Z NATURY
Naturactis to nowoczesny implant sto¿kowy przeznaczony do stosowania
w ró¿nych sytuacjach klinicznych, zarówno w prostych jak i bardzo
skomplikowanych procedurach. Idealnie nadaje siê np. do implantacji
natychmiastowej po ekstrakcji, jak równie¿ do implantacji w koœci o niskiej
gêstoœci.

¨ 3.4 - 3.8 - 4.3 - 4.8

Zsynchronizowany
mikrogwint
2,95 mm (6 zwojów)

Gwint
0,4 mm

• Sprawdzone po³¹czenie implantu z nadbudow¹:
sto¿ek Morse'a z wewnêtrznym hexem
• Wysoka stabilizacja pierwotna implantu dziêki asymetrycznemu
podwójnemu gwintowi
• Œródkostna (subcrestalna) pozycja implantu - 0,5mm poni¿ej
poziomu koœci
• £atwa zmiana kierunku podczas implantacji - w¹ski, aktywny
wierzcho³ek
• Prosty protokó³ chirurgiczny
• Ka¿dy implant pakowany jest razem ze œrub¹ zamykaj¹c¹

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 4.5 mm

Ø 5 mm

8 mm

NIP 35 080

NIP 40 080

NIP 45 080

NIP 50 080

10 mm

NIP 35 100

NIP 40 100

NIP 45 100

NIP 50 100

12 mm

NIP 35 120

NIP 40 120

NIP 45 120

NIP 50 120

14 mm

NIP 35 140

NIP 40 140

NIP 45 140

NIP 50 140

16 mm

NIP 35 160

NIP 40 160

NIP 45 160

-

18 mm

NIP 35 180

NIP 40 180

-

-

Piaskowana i wytrawiona powierzchnia na ca³ej d³ugoœci

¨ 3.5
4 - 4.5 - 5

Rzeczywisty
skok gwintu
2,4 mm

Gwint
1,2 mm

¨ 1.6 - 1.8 - 2.2 - 2.3

6

Implanty
krótkie

mm

NOWOŒÆ

6 mm
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Ø 4.5 mm

Ø 5 mm

NIP 45 060

NIP 50 060

90mm

170mm

Kaseta chirurgiczna Naturactis mini surgical kit
to uproszczony zestaw instrumentów umo¿liwiaj¹cych
przeprowadzenie procedur chirurgicznych z wykorzystaniem
implantów o d³ugoœciach od 6 mm do 14 mm i œrednicach
3.5, 4, 4.5, 5 mm. Niewielkie wymiary kasety pozwalaj¹
na optymalnie wykorzystanie przestrzeni na stoliku
zabiegowym i w autoklawie.

Kaseta chirurgiczna
Naturactis complete surgical kit
zawiera kompletny zestaw instrumentów do wykonywania procedur chirurgicznych dla implantów
o œrednicach 3.5, 4, 4.5, 5 mm i d³ugoœciach 8, 10, 12, 14, 16 i 18mm.
Czytelnie oznakowane sekwencje narzêdzi dla wszystkich rozmiarów implantów i wszystkich gêstoœci koœci.
Szczegó³owy opis zawartoœci kaset chirurgicznych na stronie www.marku.com.pl
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+
Naturall+ • ANATOMICZNY IMPLANT
Implant Naturall+ przypomina naturalny korzeñ zêba, ma sto¿kowy kszta³t
zwê¿aj¹cy siê od szyjki w kierunku zaokr¹glonego wierzcho³ka. Mo¿e byæ
stosowany w wiêkszoœci przypadków klinicznych. Atraumatyczny, sferyczny
wierzcho³ek pozwala na bezpieczne wprowadzenie implantu w ka¿dej
sytuacji, np. w okolicy dna zatoki szczêkowej. Kszta³t szyjki implantu
Naturall+ jest minimalnie sto¿kowaty, co jest szczególnie korzystne
w przypadku w¹skiego wyrostka i niewielkiej przestrzeni mezjalnodystalnej. Pozwala to uzyskaæ lepsze rezultaty przy leczeniu protetycznym
oraz unikn¹æ koniecznoœci augmentacji koœci w niektórych przypadkach.
¨ 3.7 - 4.2 - 4.7 - 5.2

Wysokoœæ ponad
wyrostek 0,4 mm

Mikrogwint
2,9 mm

Powierzchnia
polerowana

¨ 3.5 - 4 - 4.5 - 5

Rzeczywisty skok
gwintu 1,80 mm

0,25 to 0,40 mm w zale¿noœci
od ¨ implantu
Piaskowana i wytrawiona powierzchnia

• Sprawdzone po³¹czenie implantu z nadbudow¹:
sto¿ek Morse'a z wewnêtrznym hexem
• Bezpieczny implant w kszta³cie sto¿ka
• Wysoka stabilizacja pierwotna implantu, podwójny
asymetryczny gwint
• Kszta³t sto¿ka zwiêksza retencjê, mikrogwint szyjki aktywnie
utrzymuje implant w czêœci korowej koœci
• Pozycja implantu na poziomie koœci
• Atraumatyczny zaokr¹glony wierzcho³ek
• Prosty protokó³ chirurgiczny
• Ka¿dy implant pakowany jest razem ze œrub¹ zamykaj¹c¹

Gwint 0,9 mm

Podwójny
asymetryczny gwint

¨ 2.6 - 3 - 3.4 - 3.8

6

Implanty
krótkie
Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 4.5 mm

Ø 5 mm

8 mm

NICP 35 080

NICP 40 080

NICP 45 080

NICP 50 080

10 mm

NICP 35 100

NICP 40 100

NICP 45 100

NICP 50 100

12 mm

NICP 35 120

NICP 40 120

NICP 45 120

NICP 50 120

14 mm

NICP 35 140

NICP 40 140

NICP 45 140

NICP 50 140

mm

NOWOŒÆ

6 mm
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Ø 4.5 mm

Ø 5 mm

NICP 45 060

NICP 45 060

90mm

170mm

Kaseta chirurgiczna
Naturall+ mini surgical kit
to uproszczony zestaw instrumentów umo¿liwiaj¹cych
przeprowadzenie procedur chirurgicznych z wykorzystaniem
implantów o d³ugoœciach od 6mm do 14 mm i œrednicach
3.5, 4, 4.5, 5 mm. Niewielkie wymiary kasety pozwalaj¹
na optymalnie wykorzystanie przestrzeni na stoliku
zabiegowym i w autoklawie.

Kaseta chirurgiczna
Naturall+ complete surgical kit
zawiera kompletny zestaw instrumentów do wykonywania procedur chirurgicznych
dla implantów o œrednicach 3.5, 4, 4.5, 5 mm i d³ugoœciach 8, 10, 12, 14 mm.
Czytelnie oznakowane sekwencje narzêdzi dla wszystkich rozmiarów implantów
i wszystkich gêstoœci koœci.
Szczegó³owy opis zawartoœci kaset chirurgicznych na stronie www.marku.com.pl
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+
Natea+ • UNIWERSALNY IMPLANT
Natea+ to uniwersalny, cylindryczny implant, bardzo ³atwy do
wprowadzania. Mo¿e byæ stosowany w wielu przypadkach klinicznych.
Szczególnie implanty krótkie Natea+ 6mm znakomicie sprawdzaj¹ siê
w szczególnych sytuacjach klinicznych, ograniczaj¹c koniecznoœæ
wykonywania zabiegów regeneracji koœci lub podnoszenia dna zatoki.

¨ 3.7 - 4.2 - 4.9 - 6.2

Wysokoœæ ponad
wyrostek 0,4 mm

0,3 mm

Gwint 0,8 mm

Podwójny asymetryczny
gwiny

¨ 3.6 - 4.1 - 4.8 - 6

Ø 3.6 mm

Ø 4.1 mm

Ø 4.8 mm

Ø 6 mm

6 mm

-

NIDP 41 42 060 NIDP 48 49 060 NIDP 60 62 060

8 mm

NIDP 36 37 080 NIDP 41 42 080 NIDP 48 49 080 NIDP 60 62 080

10 mm

NIDP 36 37 100 NIDP 41 42 100 NIDP 48 49 100 NIDP 60 62 100

12 mm

NIDP 36 37 120 NIDP 41 42 120 NIDP 48 49 120 NIDP 60 62 120

14 mm

NIDP 36 37 140 NIDP 41 42 140 NIDP 48 49 140 NIDP 60 62 140
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Rzeczywisty skok
gwintu 1,60 mm

• Sprawdzone po³¹czenie implantu z nadbudow¹:
sto¿ek Morse'a z wewnêtrznym hexem
• Uniwersalny i bezpieczny implant cylindryczny
• Wysoka stabilizacja pierwotna implantu- podwójny
asymetryczny gwint, mikrogwint szyjki
• Pozycja implantu na poziomie koœci
• Atraumatyczny zaokr¹glony wierzcho³ek
• Prosty protokó³ chirurgiczny
• Ka¿dy implant pakowany jest razem ze œrub¹ zamykaj¹c¹

Piaskowana i wytrawiona powierzchnia

Niewielka
zbie¿noœæ
szyjki

Mikrogwint 2,9 mm

Powierzchnia
polerowana

90mm

170mm

Kaseta chirurgiczna
Natea+ mini surgical kit
to uproszczony zestaw instrumentów umo¿liwiaj¹cych
przeprowadzenie procedur chirurgicznych z wykorzystaniem
implantów o d³ugoœciach od 8 mm do 14 mm i œrednicach
3.6, 4.1, 4.8 mm. Niewielkie wymiary kasety pozwalaj¹
na optymalnie wykorzystanie przestrzeni na stoliku
zabiegowym i w autoklawie.

Kaseta chirurgiczna
Natea+ complete surgical kit
zawiera kompletny zestaw instrumentów do wykonywania procedur chirurgicznych
dla implantów o œrednicach 3.6, 4.1, 4.8, 6 mm i d³ugoœciach 6, 8, 10, 12, 14 mm.
Czytelnie oznakowane sekwencje narzêdzi dla wszystkich rozmiarów implantów i wszystkich gêstoœci koœci.
Szczegó³owy opis zawartoœci kaset chirurgicznych na stronie www.marku.com.pl
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ELEMENTY PROTETYCZNE - wskazania do stosowania i parametry przykrêcania (N.cm)

Oferta elementów protetycznych EUROTEKNIKA zapewnia pe³n¹ gamê rozwi¹zañ protetycznych
cementowanych, przykrêcanych i typu overdenture.
£¹cznik kulowy
O'Ring abutment
£¹cznik k¹towy "Plural"
Angulated Plural abutment
£¹cznik prosty "Plural"
Straight Plural abutment
£¹cznik k¹towy "Tetra"
Angulated Tetra abutment
£¹cznik prosty "Tetra"
Straight Tetra abutment

PRACE STA£E

£¹cznik ConHex
ConHex abutment
Podstawa tytanowa rotacyjna
Rotational Esthetibase
Podstawa tytanowa z indeksem
Non-rotational Esthetibase
£¹cznik do indywidualizacji
Customized abutment
£¹cznik z³oto-pallad
Gold palladium abutment
£¹cznik indywidualny teknikalab
teknikalab abutment
£¹cznik k¹towy
Angulated trans-screwed abutment
£¹cznik prosty
Straight trans-screwed abutment

£¹cznik tymczasowy rotacyjny
Temporary rotational abutment
£¹cznik tymczasowy z hexem
Temporary non-rotational abutment
£¹cznik tymczasowy
Direct temporary abutment
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- stop z³ota

- tytan

- cyrkon

- Overdenture

Materia³y

- przykrêcone

- cementowane/przykrêcone

- cementowane

- ca³kowite

Odbudowy protetyczne

- wielopunktowe

- pojedyncze

- przykrêcona praca protetyczna

Odbudowy

( ) - wskazanie w okreœlonych warunkach klinicznych
1 - ograniczona rozbie¿noœæ osi protetycznych
i ograniczona iloœæ komponentów (4-6, max.8)
2 - ³¹cznik cyrkonowy na podstawie tytanowej

- ³¹cznik

Œruba goj¹ca
Healing abutment
Wartoœæ momentu obrotowego
podczas przykrêcania (N.cm)

PRACE TYMCZASOWE

£¹cznik jednoczêœciowy
zintegrowany ze œrub¹
Solid abutment

Odbudowy cementowane na ³¹cznikach przykrêcanych
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Odbudowy cementowane na ³¹cznikach przykrêcanych
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Odbudowy cementowane na ³¹cznikach jednoczêœciowych "solid"
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Prace przykrêcane
na ³¹cznikach ConHex
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Prace przykrêcane
na ³¹cznikach prostych Plural
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Prace przykrêcane
na ³¹cznikach k¹towych Plural
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Prace przykrêcane
na ³¹cznikach Tetra
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Protezy ruchome
na ³¹cznikach kulowych
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Impalnty w¹skie 3mm Naturactis i Naturall+ przeznaczone s¹ do stosowania

NOWOŒÆ

w szczególnych przypadkach klinicznych, przy zredukowanej objêtoœci koœci
i ograniczonej przestrzeni, np. przy rekonstrukcji siekaczy.
Wykonane s¹ z tytanu V klasy w celu zapewnienia odpowiednich parametrów
wytrzyma³oœciowych.

Implanty w¹skie posiadaj¹ takie same cechy charakterystyczne
jak implanty o wiêkszych œrednicach:
• sto¿ek Morse'a z wewnêtrznym hexem
jako sprawdzone, bezpieczne po³¹czenie implantu z ³¹cznikiem
• platform switching
• podwójny i asymetryczny gwint
• mikrogwint w obszarze przyszyjkowym
• sto¿kowy kszta³t
• atraumatyczna geometria implantu

Implanty
w¹skie

3mm

3

mm

3mm

+

+
Ø 3 mm

Ø 3 mm

8 mm

NIP 30 080

8 mm

NICP 30 080

10 mm

NIP 30 100

10 mm

NICP 30 100

12 mm

NIP 30 120

12 mm

NICP 30 120

14 mm

NIP 30 140

14 mm

NICP 30 140
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Elementy protetyczne do implantów w¹skich 3mm
Odbudowy cementowane na ³¹cznikach przykrêcanych

ŒRUBY GOJ¥CE

10 N.cm

wysokoœæ h
œruby goj¹cej
i finalnego ³¹cznika
s¹ takie same

TRANSFER WYCISKOWY
do ³y¿ki zamkniêtej

ANALOG
IMPLANTU

w zestawie ze œrub¹
tytanow¹

mo¿e byæ docinany

TRANSFER WYCISKOWY 10 N.cm
do ³y¿ki otwartej
w zestawie ze œrub¹
krótki
transfer wyciskowy

œruba

£¥CZNIKI PROSTE 20 N.cm
w zestawie ze œrub¹
tytanow¹

h : wysokoœæ (mm)

£¥CZNIK Z£OTO-PALLAD
20 N.cm
w zestawie ze œrub¹
tytanow¹

Gold +
burn-out
h

PODSTAWY TYTANOWE ESTETYCZNE
do odbudów cyrkonowych 20 N.cm
Rozmiar S
w zestawie ze œrub¹
tytanow¹
pojedyñcze korony
nie-rotacyjne (z hexem)
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Elementy protetyczne do implantów w¹skich 3mm
Odbudowy cementowane
na ³¹cznikach jednoczêœciowych "solid"

£¥CZNIK TYMCZASOWY 20 N.cm
z hexem

£¥CZNIK JEDNOCZÊŒCIOWY 30 N.cm
zintegrowany ze œrub¹

w zestawie ze œrub¹
tytanow¹
h : wysokoœæ (mm)

CZAPECZKA OCHRONNA
£¥CZNIKA
ŒRUBY LABORATORYJNE

Do ³¹czników prostych k¹towych
i indywidualizowanych

CZAPECZKA WYCISKOWA

œrednia

d³uga

CZAPECZKA WYCISKOWA
do zindywidualizowanych
³¹czników
£¥CZNIKI K¥TOWE 7° 20 N.cm
w zestawie
ze œrub¹
tytanow¹

ANALOG £¥CZNIKA
JEDNOCZÊŒCIOWEGO

h : wysokoœæ (mm)

£¥CZNIKI K¥TOWE 15° 20 N.cm

TULEJE DO METOD ODLEWNICZYCH

w zestawie ze œrub¹
tytanow¹
Antyroracyjne (z indexem)
do odbudów pojedyñczych
Roracyjne do odbudów
wielopunktowych

h : wysokoœæ (mm)

£¥CZNIKI INDYWIDUALIZOWANE CAD CAM
Wykonywane na zamówienie zgodnie
z indywidualnymi potrzebami przez
Centrum CAD CAM Eurotekniki
w zestawie ze œrub¹
tytanow¹

KOMPLEKSOWE ROZWI¥ZANIA W IMPLANTOLOGII

Elementy protetyczne do implantów w¹skich 3mm
Protezy ruchome
na ³¹cznikach kulowych

£¥CZNIK KULOWY 30 N.cm

³¹cznik
z pierœcieniem

sam ³¹cznik

h : wysokoœæ (mm)

TRANSFER WYCISKOWY
10 N.cm
w zestawie ze œrub¹
krótki
transfer wyciskowy

œruba

TRANSFER
WYCISKOWY
w zestawie ze œrub¹
tytanow¹ (ref. NPS VTB 14 156)

ANALOG
IMPLANTU

ANALOG
£¥CZNIKA
KULOWEGO

mo¿e byæ docinany

ŒRUBY
LABORATORYJNE
œrednia
d³uga

PIERŒCIEÑ

w zestawie 3 szt. oringów ró¿nej twardoœci
miekki
50° Shore'a

œredni
60° Shore'a

twardy
70° Shore'a
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Mini implanty OBI
OBI to system jednoczêœciowych mini-implantów przeznaczonych
do zabiegów minimalnie inwazyjnych. Implanty OBI s¹ szczególnie
rekomendowane do stabilizacji protez ruchomych.
Mog¹ byæ stosowane tak¿e do odbudowy braków zêbowych
w szczególnych sytuacjach niewystarczaj¹cej objêtoœci koœci, kiedy
wszczepienie tradycyjnych implantów o œrednicy 3 mm jest
niemo¿liwe.
Implanty OBI maj¹ œrednicê 2,7 mm i wykonane s¹ z tytanu V klasy.
Mini implanty OBI maj¹ takie same cechy jak pozosta³e implanty
EUROTEKNIKA - podwójny asymetryczny gwint, atraumatyczny
zaokr¹glony wierzcho³ek, piaskowan¹ i trawion¹ powierzchniê.
Wszczepianie mini-implantów OBI jest szybkie i ³atwe dziêki
uproszczonej procedurze chirurgicznej (tylko jedno wiert³o).
Implanty OBI oferowane s¹ w 2 rodzajach:
• implant z czêœci¹ przezœluzówkow¹ 6,8 mm
• implant z czêœci¹ przezœluzówkow¹ 8,5 mm

9 mm
11 mm
13 mm
15 mm

¨ 2.7 • h 6,8 mm
OIC 27 68 090
OIC 27 68 110
OIC 27 68 130
OIC 27 68 150

¨ 2.7 • h 8,5 mm
OIC 27 85 090
OIC 27 85 110
OIC 27 85 130
OIC 27 85 150
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Powierzchnia wytrawiana

Gwint
0,8 mm

Powierzchnia piaskowana

D³ugoœæ

Rzeczywisty
skok gwintu
1,6 mm

Podwójny asymetryczny
gwint 40° / 7°

+

+

www.marku.com.pl
Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:

Producent:

Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.
42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail:dental@marku.com.pl
www.marku.com.pl

726 rue du Général De Gaulle - 74700 SALLANCHES - France
Tél. : +33 (0)4 50 91 49 20 - Fax : +33 (0)4 50 91 98 66
www.euroteknika.com
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