
IMPLANTURI

Soft

Easy

Hard



Conexiune HEX Intern
Această serie de implanturi cu conexiune hexagonală 
internă, oferă o rezistență mecanică foarte mare și 
garantează o durabilitate îndelungată.

Structura Implantului
Corpul implantului, puternic și stabil, prezintă spire 
cu pas mare, ușor rotunjite la margini ce creează 
platforma de integrare, colectând osul moale, 
comprimându-l fară a-l distruge, asigurând astfel o 
conexiune stabilă și uniformă cu grefa osoasă. 
Datorită spirelor cu pas dublu, se mărește suprafața 
de contact dintre implant și os cu până la 15 %, și se 
reduce cu pâna la 40% volumul de os forat, 
rezultând o mai bună conservare osoasă care duce la 
o perioadă de osteointegrare scurtată, principiul de
bază fiind " Mai puțin metal, mai mult os".  
Conexiunea "Swich-Platform", 2,42 mm, permite 
folosirea elementelor protetice de reabilitare pentru 
toate dimensiunile implantului, cu excepția 
implantului "SOFT 2.9", acesta având o conexiune 
de 2.1 mm.

Anodizarea anti-bacteriană 
Implanturile suferă un proces de anodizare pe bază de 
substanțe naturale, care contribuie la creearea 
suprafeței anti-bacteriene pe titanul brut. Gradul 
mare de anodizare contribuie la rezistența mecanică 
și la menținerea suprafețelor de osteo-integrare a 
implantului intacte, împiedicând frecarea și încălzirea 
osului, această procedură asigurând astfel succesul pe 
termen lung al implantului.

Implant Spirală
Soft.................................................................................

....................................................................................................................................................................

Suprafață anodică antibacteriană

Filetul Superior

Canelură Anti-Deșurubare

Spirală Auto-filetantă

Implantul SOFT auto-forant este un 
produs unic, bazat pe un design 
tradițional și îmbunătățit prin forma 
spirelor de la baza implantului ce nu 
continuă ca unghi de înclinare cu spirele 
corpului implantului, astfel că, riscul 
scurgerii bacteriei din zona corticalei 
spre vârful acestuia, este înlăturat. Forma 
conică și structura simetrică îi conferă 
echilibru și o stabilitate primară 
excelentă, contribuind cu succes la 
echilibrarea forțelor exercitate asupra lui 
și la distribuția egală a sarcinilor posibile 
în timpul implantării și pe durata 
utilizării. 
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TEHNICA DE FREZARE 
Recomandările prezentate în acest 
Protocol sunt bazate pe experiența 
îndelungată a specialiștilor din toată 
lumea. Cu toate acestea, este 
important să se examineze fiecare 
caz în parte, iar medicul să 
folosească o procedură adaptată 
cazuisticii fiecărui pacient, în 
funcție de starea maxilarului și de 
modul cum decurge procesul de 
frezare. În principiu, vă 
recomandăm  să utilizați o freză cu 
diametrul mai mic decât diametrul 
implantului, în cazul unei condiții 
osoase moi. De asemenea, luați în 
considerare utilizarea unui implant 
cu diametrul apropiat diametrului 
frezei în cazul unui os dur, pentru a 
evita traumatismele osoase și pentru 
a asigura o reconstrucție rapidă a 
osului în jurul implantului. 

Lungime

6 mm

8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

 Ø 3.3

SWT-S3308

SWT-S3310

SWT-S3311

SWT-S3313

SWT-S3316

 Ø 2.9

SWT-S2908

SWT-S2910

SWT-S2911

SWT-S2913

SWT-S2916

 Ø 3.75
SWT-S3706

SWT-S3708

SWT-S3710

SWT-S3711

SWT-S3713

SWT-S3716

 Ø 4.2
SWT-S4206

SWT-S4208

SWT-S4210

SWT-S4211

SWT-S4213

SWT-S4216

 Ø 5.0
SWT-S5006

SWT-S5008

SWT-S5010

SWT-S5011

SWT-S5013

SWT-S5016

 Ø 6.0
SWT-S6006

SWT-S6008

SWT-S6010

SWT-S6011

SWT-S6013

Diametru

Freze Intermediare
Freza Finală

OS MOALE

OS DUR

Ø 3.75 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 

Ø 2.0     Ø 2.5     Ø 2.8 Ø 3.2  Ø 3.65 Ø 4.2 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.8

Ø 2,9
.................. .........

Ø 6.0 

..................

.............................................................................................................................

........................... ..........
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Anodizarea anti-bacteriană 
Implanturile suferă un proces de anodizare pe bază de 
substanțe naturale și industriale nepoluante, care 
contribuie la creearea suprafeței anti-bacteriene pe 
titanul brut. Gradul mare de anodizare contribuie la 
rezistența mecanică și la menținerea suprafețelor de 
osteo-integrare a implantului intacte, împiedicând 
frecarea și încalzirea osului, această procedură 
asigurând astfel succesul pe termen lung al 
implantului.

Implant Conic

......................................... EASY......................................

.................................................................................................................................................................

Suprafață anodică antibacteriană

Filetul Superior

Bază Conică

Conexiune HEX Intern
Această serie de implanturi cu conexiune hexagonală 
internă, oferă o rezistență mecanică foarte mare și 
garantează o durabilitate îndelungată.

Canelură Anti-Deșurubare

Spirală Auto-filetantă
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Design-ul zonei superioare a implantului 
EASY este creeat pentru a conferi, în 
principal, avantaje estetice din punct de 
vedere al conformării mucoasei. 
Îngustarea, conicizarea bazei implantului 
ajută foarte mult de asemenea și la 
prevenirea resorbției osoase datorită 
detensionării din zona corticalei.

Structura Implantului
Corpul implantului, puternic și stabil, prezintă spire 
cu pas mare, ușor rotunjite la margini ce creează 
platforma de integrare, colectând osul moale, 
comprimându-l fară a-l distruge, asigurând astfel o 
conexiune stabilă și uniformă cu grefa osoasă. 
Datorită spirelor cu pas dublu, se mărește suprafața 
de contact dintre implant și os cu până la 15 %, și  se 
reduce cu pana la 40% volumul de os forat, rezultând 
o mai bună conservare osoasă care duce la o perioadă
de osteointegrare scurtată, principiul de bază fiind " 
Mai puțin metal, mai mult os".  Conexiunea "Swich-
Platform", 2,42 mm, permite folosirea elementelor 
protetice de reabilitare pentru toate dimensiunile 
implantului.  



.........................................................................

..............................................................

Lungime

6 mm

8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

 Ø 4.2
SWT-E4206

SWT-E4208

SWT-E4210

SWT-E4211

SWT-E4213

SWT-E4216

 Ø 5.0
SWT-E5006

SWT-E5008

SWT-E5010

SWT-E5011

SWT-E5013

SWT-E5016

 Ø 6.0
SWT-E6006

SWT-E6008

SWT-E6010

SWT-E6011

SWT-E6013

Diametru

OS DUR

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 2.0     Ø 2.5     Ø 2.8 Ø 3.2  Ø 3.65 Ø 4.2 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.8

OS MOALE

..............................................................................................

........................... ..........
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Freza Finală

În principiu, vă recomandăm să utilizați o freză cu diametrul mai mic decât diametrul implantului, în 
cazul unei condiții osoase moi. De asemenea, luați în considerare utilizarea unui implant cu diametrul apropiat 
diametrului frezei în cazul osului dur, pentru a evita traumatismele osoase și pentru a asigura o reconstrucție 
rapidă a osului în jurul implantului.

TEHNICA DE FREZARE 
Recomandările prezentate în 
acest Protocol sunt bazate pe 
experiența îndelungată a 
specialiștilor din toată lumea.
Cu toate acestea, este 
important să se examineze
fiecare caz în parte, iar 
medicul să folosească o  
procedură adaptată cazuisticii 
fiecărui pacient, în funcție de 
starea maxilarului și de cum 
decurge procesul de frezare.

.............................................................................................. 

Freze Intermediare 

Ø 6.0

.................



Conexiune HEX Intern
Această serie de implanturi cu conexiune hexagonală 
internă, oferă o rezistență mecanică foarte mare și 
garantează o durabilitate îndelungată.

Anodizarea anti-bacteriană 
Implanturile suferă un proces de anodizare pe bază de 
substanțe naturale și industriale nepoluante, care 
contribuie la creearea suprafeței anti-bacteriene pe 
titanul brut. Gradul mare de anodizare contribuie la 
rezistența mecanică și la menținerea suprafețelor de 
osteo-integrare a implantului intacte, împiedicând 
frecarea și încalzirea osului, această procedură 
asigurând astfel succesul pe termen lung al 
implantului.

Implant Activ

...........................................HARD......................................

....................................................................................................................................................................

Suprafață anodică antibacteriană

Filetul Superior

Pasaje de legatură

Spirală Auto-filetantă
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Implantul HARD este un implant dentar 
inovativ, dezvoltat după cercetări 
intensive legate de calitatea legăturii 
dintre os și implantul dentar. Echipa 
noastră de dezvoltare a venit cu o soluție 
care să extindă pe cât posibil viața 
conexiunii dintre os și implant pentru a 
asigura o restaurare de calitate pe termen 
lung sau aproape infinită. Implantul 
HARD se bazează pe o linie spiralată, cu 
pasaje prin corpul său, permițând 
transportul sau injectarea de fluide care 
conțin ingrediente regenerative.

Structura Implantului
Corpul implantului, puternic și stabil, prezintă spire 
cu pas mare, ușor rotunjite la margini, ce creează 
platforma de integrare, colectând osul moale, 
comprimându-l fară a-l distruge, asigurând astfel o 
conexiune stabilă și uniformă cu grefa osoasă. 
Datorită spirelor cu pas dublu, se mărește suprafața 
de contact dintre implant și os cu până la 15 %, și se 
reduce cu pana la 40% volumul de os forat, rezultând 
o mai bună conservare osoasă care duce la o perioadă
de osteointegrare scurtată, principiul de bază fiind 
"Mai puțin metal, mai mult os".  Conexiunea 
"Swich-Platform", 2,42 mm, permite folosirea 
elementelor protetice de reabilitare pentru toate 
dimensiunile implantului.  



..............................................................................................

.........................................................................

...................................................

..............................................................

......................................

Lungime

6 mm

8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

 Ø 3.3

SWT-H3308

SWT-H3310

SWT-H3311

SWT-H3313

SWT-H3316

 Ø 3.75
SWT-H3706

SWT-H3708

SWT-H3710

SWT-H3711

SWT-H3713

SWT-H3716

 Ø 4.2
SWT-H4206

SWT-H4208

SWT-H4210

SWT-H4211

SWT-H4213

SWT-H4216

 Ø 5.0
SWT-H5006

SWT-H5008

SWT-H5010

SWT-H5011

SWT-H5013

SWT-H5016

 Ø 6.0
SWT-H6006

SWT-H6008

SWT-H6010

SWT-H6011

SWT-H6013

Diametru

OS MOALE

OS DUR

Ø 3.75 

Ø 4.2 

Ø 5.0 

Ø 3.3 

Ø 2.0     Ø 2.5     Ø 2.8 Ø 3.2  Ø 3.65 Ø 4.2 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.8

Ø 6.0 

..................

TEHNICA DE FREZARE 
Recomandările prezentate în acest 
Protocol sunt bazate pe experiența 
îndelungată a specialiștilor din toată 
lumea. Cu toate acestea, este 
important să se examineze fiecare caz 
în parte, iar medicul să folosească o 
procedură adaptată cazuisticii 
fiecărui pacient, în funcție de starea 
maxilarului și de modul cum decurge 
procesul de frezare. În principiu, vă 
recomandăm să utilizați o freză cu 
diametrul mai mic decât diametrul 
implantului, în cazul unei condiții 
osoase moi. De asemenea, luați în 
considerare utilizarea unui implant 
cu diametrul apropiat diametrului 
frezei în cazul osului dur, pentru a 
evita traumatismele osoase și pentru 
a asigura o reconstrucție rapidă a 
osului în jurul implantului.

.............................................................................................................................

........................... ..........
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Freze Intermediare
Freza Finală



Utilizarea acidului citric natural garantează osteo-integrarea implantului 
evitându-se astfel situațiile de respingere a implanturilor rezultate din tratamentul acidic 
cu substanțe chimice agresive, industriale clasice, pe care studiile au arătat că după o 
anumită perioadă pot întrerupe procesul de osteo-integrare a implantului.

RBM (Resorbable Blast Media), prin procesul tehnologic de aplicare, formează o 
suprafață a implantului rugoasă, fără a lăsa particulele sau resturile reziduale în 
substratul tratat. Produsul utilizat în procesul RBM de sablare este fosfatul de calciu, care 
are proprietatea de a fi un material pe deplin resorbabil și bio-compatibil. 

Utilizarea fosfatului de calciu ca material de sablare elimină, de asemenea, 
necesitatea utilizării de acizi puternici pentru îndepărtarea resturilor de material 
rezidual. Suprafețele implanturilor care au fost tratate cu RBM sunt considerate a fi mai 
osteo-conductive, încurajând cresterea celulelor, iar cercetările au arătat un procent 
mai mare de contact osos în jurul implanturilor tratate cu RBM. Această constatare ar 
putea fi și mai utilă în special în condiții clinice severe precum o calitate slabă a osului 
sau în cazul încărcării imediate. 
 Tratamentul cu RBM creează o suprafață extrem de curată a implantului fară să 
încetinească colectarea celulelor precursoare de osteoblaste, mai mult, suprafața hidrofilă 
a implanturilor tratate cu RBM directionează sângele și celulele transportate în sânge pe 
toată suprafața implantului, rapid, inițiind astfel dezvoltarea osoasă pe implant, fapt care 
duce la succesul osteo-integrării.
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Compania noastră a adoptat 
metoda de tratare a suprafetei  bazată pe 
tehnologie SLA și RBM folosind 
materiale de calitate pentru a creea 
topografia necesară unui implant de 
succes, pe de o parte, iar  pe de alta, a 
ales evitarea substanțelor chimice, 
folosind acidul citric ca stabilizator 
natural, componentă cheie în 
îndepărtarea mediului  rezidual, aplicat 
prin pulverizare pe parcursul procesului 
de sablare. 

SABLAREA SLA/RBM




