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2007 yılında kurulan Implatech Implant Teknolojileri Limited Şirketi’nin hedefi, 
dental implantoloji alanında kaliteli ürün ve kaliteli hizmet önceliği ile sektöre 
yön veren bir marka olmaktır. 

Şirketin kuruluş amacı, dental implant sistemleri ile bağlantılı tüm ürün 
gruplarının yüksek kalite ve istikrardan taviz vermeksizin temin edilebileceği   
bir merkez haline gelebilmektir. 13 yıl önce başlayan bu serüvende, şirketin 
temelleri atılırken IMPLATECH markası ile birçok ülkeye katmadeğerli ürün 
sunmak vizyonu şirketin adının hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamıştır.   

Şirketin kurulumundan günümüze Implatech’in sektöre sunduğu ürünler 
içerisinde;  Avrupa menşeli farklı markalarda dental implant sistemleri, Implatech 
markasının üretimi olan Türkiye üretimi dental implant sistemi, hayvansal - 
sentetik biyomateryal ve membran çeşitleri, manyetik dinamik osteotom sistemi, 
piezo cerrahi sistemi, ağıziçi kamera kayıt sistemi ve ozon cihazı gibi oral 
maksillafasiyal cerrahi alanında diş hekimlerinin başarılı, güvenli, atravmatik ve 
konforlu  tedaviler yapmalarını sağlayacak spesifik ürünler bulunmaktadır.

Implatech Ltd. geniş ürün yelpazesi ile kullanıcılarına çözüm sunarken bu 
ürünlerin doğru kullanımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında uygulamalı 
workshop, kadavra kursları, tezli yüksek lisans programları ile kullanıcılarının 
rakiplerinden farklılaşmasına öncü olmaktadır. 

Vizyonumuz

Dental implant sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin ilk 
tercihi olarak pazar payımızı genişletmektir.

Sizleri de çözüm ortaklarımız arasında görmek dileği ile…

IMPLATECH 
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TASARIM
ImplatechOne’ın genel çizgileri, geçmişten günümüze ışık tutan bilimsel kanıtlar 
önderliğinde diş hekimlerinin ve hastaların beklentilerini karşılamaya yönelik son 
jenerasyon yaklaşımlar göz önünde bulundurularak tanımlanmıştır.

Bu ilk adımdan sonra ileri teknoloji yazılımlar ile 3 boyutlu çizimi yapılan ImplatechOne 
daha sonra özel analiz programlarında üretimde kullanılan hammaddeler sisteme 
tanımlanarak dijital limit ve tolerans değerlendirme testlerine tâbi tutulmuştur. Bu son 
jenerasyon tasarım teknolojisi üretim öncesi oluşabilecek hata oranını 0,000001 gibi 
çok düşük sınırlara taşımaktadır. 

ImplatechOne; farklı 
kemik tiplerinde yüksek 
başarı ile birlikte 
hastalarınıza en doğal 
ve en estetik sonuçlara 
ulaşabilmeniz önceliği 
ile tasarlanmıştır.
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HAMMADDE 
ImplatechOne üretiminde kullanılan titanyum hammadde, uluslararası standartları en üst 
seviyede bulunan Amerikan menşeli ve uluslararası birçok firmanın tedariğini yaptığı 
Dynamet CARPENTER’dan tedarik edilmektedir. İthal edilen tüm hammaddeler sertifikalı 
ve çatlak kontrol testlerinden geçmiş olarak ithal edilmiş olsalar dahi üretim öncesi 
kendi labaratuarlarımızda son kontrol testleri yapılarak yüksek teknoloji CNC kayar 
otomatlarında işleme alınmaktadırlar.

Tüm implant gövde üretiminde, Ti Grade 4 saf titanyum kullanılmakta olup 
hammaddeden bitmiş ürüne kadar AlFree (Aluminium Free) yani aluminyum içeriği 
olmayan alaşımsız üretim esas alınmaktadır. 

ImplatechOne, AlFree üretim 
prosesi ve sertifikası ile 
hammaddeden bitmiş ürüne 
“güvenli & temiz & sağlıklı”
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ALUMINIUM FREE
Grade 4 titanyum materyaller, yüzey filminin çözünmesi ve korozyonu sonucu vücutta 
salınım gösteren ilave iyonlar içermeyen %100 biouyumlu saf malzemelerdir. Grade 
5 Titanium alaşımı denilen hammadde, aluminyum ve vanadyumun farklı oranlarda 
kullanılması ile farklı sertlikte titanyum alaşım elde edilmesini sağlamaktadır. Alaşımda 
kullanılan farklı malzemelere ve oranlara göre çok çeşitli Grade’lerde titanyum alaşımları 
günümüzde implant hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Alaşım titanyumların zararlarına yönelik birçok bilimsel makalede özellikle 
hammaddeden vücuda salınım yapan metal yüklerinin vücuttaki birikinti ve kalıntı etkileri 
ile oluşturdukları toksitenin Alzheimer’dan sinir sistemi hastalıklarına birçok istenmeyen 
etkiyi oluşturma ihtimalinden bahsetmektedir. Ayrıca birçok bilimsel çalışma kemik 
hücrelerinin saf titaniuma alaşım titaniumdan daha fazla tutunduğunu kanıtlamaktadır.

Yüzey filminin çözünmesi ve 
korozyonu, vücuda ilave iyonların 
girmesine neden olur ve bu iyonların 
muhtemel toksik etkisi malzemelerin 
vücut icerisinde kullanımını engeller. 
Ti6Al4V (GRADE 5) titanyum, 
aluminyum, vanadyum alaşımlarında 
vücut içine aluminium ve vanadyum 
salınımı toksik (sağlığa zararlı/zehirli) 
etki oluşturabilmektedir. Bir implanttan 
aşırı miktarda metal iyonlarının 
çıkması, biyolojik yan etkilerin yanı sıra 
implantın mekanik hasara uğramasına 
da yol açmaktadır.

(GONZAELLEZ ve MIRZA-ROSCA, 1999).

Sağlığınız için 
“AlFree”dental 
implant tercih edin...



7implatechone.com

KALİTE KONTROL
Ürettiğimiz her bir ürün son teknoloji dijital yazılımlar, lazer muayene 
sistemleri ve optik muayene sistemleri ile kontrol edilmektedir. Kontrol ve 
denetleme süreç yönetimimizde LOT kontrolleri % oranı planlaması ile değil 
TEK TEK her ürün %100 olarak hassasiyetle incelenmekte ve uluslararası 
kalite sertifikasyonlarımız doğrultusunda uluslararası normlarda denetleme 
yetkisi olan üniveriste labaratuarlarında üretim standartlarına uygunluğu 
denetlenmektedir.

Bu değerlendirmeler kısaca,

• stres dağılımları, yükleme dağılımları ve gerilme dağılımlarının 
değerlendirildiği kırılma testi, 

• açılandırma sınırları ve direnç sınırlarının belirlendiği tolerans testi,

• yüzey kalıntı analizleri ve mikro pürüzlülük kontrolü yapılan yüzey testi, 

• sterilizasyon süreç denetlemesinin yapıldığı sızdırmazlık testi, 

• bakteri oluşumu olmaksızın doğru raf ömrü tespiti için raf ömrü testi, 

Sağlıkta kalite anlayışı ile uluslararası standartlarda onaylı ürünlerimizin 
TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan 
onayını Implatek Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti adıyla veya 2667269148160 
numarasıyla sorgulayabilirsiniz.

ImplatechOne, uluslarasrası garanti belgeleri olan ISO ve CE onayları ile 
sizlere kaliteli ürün & kaliteli çözüm sunmaktadır.

Hem hastalarınız 
hem sizin 
için KALİTE 
ÜRETİYORUZ…
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IMLATECHONE
Kemik seviyesi ve kök formu tasarımı ile doğal 
diş yapısında olan ImplatechOne, tüm kemik 
tiplerinde yüksek başarı ve estetik beklentilere 
cevap verebilmektedir. Bu tasarım aynı zamanda 
ince kretlerde genişletme ile birlikte implantasyon 
uygulanmaya çalışılan vakalarda büyük avantaj 
sağlamaktadır.
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IMPLATECHONE SHORT
3,7 / 4,1 / 4,7 çaplarında ve 6mm boyunda tasarlanmış olan 
ImplatechOne SHORT ileri atrofik vakalarda dikey kemik seviyesinin 
yetersiz olduğu maksillar ve mandibular yıkım bölgelerine implantasyon 
için endikedir. 

Switch platform etkisi gösteren 0,4 mm’lik 50 derece eğimli alan 
machined yani işlenmiş yüzeydir. Buna ilaveten kısa implantların boyun 
bölgesinde 1 mm daha machined yani işlenmiş yüzey bulunmakta olup 
toplam boy 6mm + 1mm = 7 mm olarak üretilmiştir.

IMPLATECHONE
3,3 / 3,7 / 4,1 / 4,7 çaplarında ve 8mm - 10mm - 11,5mm - 13mm 
boylarında farklı boyutları ile yatay ve dikey kemik seviyelerine göre 
endikasyonlarınıza çözüm üretmektedir.  

Switch platform etkisi gösteren 0,4 mm’lik 50 derece eğimli alan 
machined yani işlenmiş yüzeydir. 

Ø D

L

IMPLATECHONE 

RP

4.1 mm

01.01.41.08

01.01.41.10

01 .01 .4 1 .1 1

01.01.41 .13

RP

4.7 mm

01.01.47.08

01.01.47.10

01 .01 .47.1 1

01.01.47.13

NP

3.7 mm

01.01.37.08

01.01.37.10

01 .01 .37.1 1

01.01.37.13

NP

3.3 mm

01.01.33.08

01.01.33.10

01.01.33.11

01.01.33.13

Platform

Implant Ø (D)

Length (L)

8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

RPNP

Ø D

L

IMPLATECHONE SHORT

RP

4.1 mm

01.02.41.06

RP

4.7 mm

01.02.47.06

NP

3.7 mm

01.02.37.06

Platform

Implant Ø (D)

Length (L)

 Short 6 mm + 1 mm

RPNP
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IMPLATECHONE
Switch Platform etkisini yaratan iç bükey boyun tasarımı, 
ince diş eti olan vakalarda bile estetik beklentilerin kolayca 
yakalanmasını sağlarken 0,4mm genişliğindeki machined 
(işlenmiş) yüzeye tutunum sağlayacak olan kemik dokuları ve 
keratinize mukoza ile periimplantitise bağlı boyun bölgesinde 
yaşanabilecek olası kemik kaybının önlenmesi ve/veya kolay 
yönetilebilmesini sağlamaktadır. 

Gövde, 3 farklı yiv dizaynı sayesinde kemik dostu yaklaşım 
sergilerken açılan kaviteye implantın yerleştirilmesi esnasında 
kemikte stress ve strese bağlı komplikasyonlar oluşmaz. 

Boyun bölgesindeki 0,4 mm yiv aralıkları olan sık ve 
0,1 mm derinliğindeki sığ ve küt yivler kortikal kemikte yüksek 
sürtünmeye bağlı stress oluşturmadan koronalde mükemmel 
uyum sağlar.

Gövdedeki apikale doğru ters açılı 0,45 mm derinlikte ve 
0,80 mm aralıklar ile dizayn edilmiş olan kesici (tapered) yivler 
kemiği keserek ilerlerken açığa çıkan parçaları apikaldeki kesici 
kanallara iterek hem apikaldeki kemik kalitesini arttırır hem 
gövde kemik temas oranını arttırırarak osseointegrasyonun 
kalitesini arttırır hem de primer stabilitenin implantın tüm 
gövdesi ile yakalanmasını sağlar. 

Apikal dizaynı aktif olarak tasarlanmış olan çift yönde kesici 
kanallar ile implantın yerleştirilmesi esnasında yönlendirilmesini 
kolaylaştırdığı gibi küt olan ucu sayesinde hassas biyolojik 
yapıların (sinüs, mandibular kanal, vs...) zarar görmesini 
engellemektedir.

Tüm bu avantajlar ile ImplatechOne her türlü kemik 
tipinde immediate implantasyon vakalarında yüksek başarı 
sergilemektedir.

IMPLATECHONE SHORT
Genel vücut tasarımı ImplatechOne ile aynı olan SHORT 
modelinin switch platfom boyun dizaynı yine 0,4 mm machined 
(işlenmiş) yüzey barındırır. Boyun bölgesi yiv aralıkları 0,4 mm ve 
yiv derinliği 0,1 mm’dir. Gövdedeki apikale doğru ters açılı 0,45 
mm derinlikte ve 0,80 mm aralıklar ile dizayn edilmiş olan kesici 
(tapered) yivler kemiği keserek ilerlerken açığa çıkan parçaları 
apikaldeki kesici kanallara iterek sığ ve kötü kemik tipinde bile 
gerekli primer ankraja ulaşılmasını sağlar.

ImplatechOne 
SHORT, sınırlı 
kemikte sınırsız 
çözüm sunar...

ImplatechOne 
her türlü kemik 
tipinde immediate 
implantasyon 
vakalarında 
yüksek başarı 
sergilemektedir.
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switch platform
0,4mm

mikro yiv
0,4mm x 0,1mm 

sekizgen 
bağlantı

konik 
bağlantı

1.6M bağlantı 
vidası

aktif kesici 
kanal

tapered yiv
0,45mm x 0,80mm 

oval küt 
apeks
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Yapılan birçok test ve bilimsel çalışmalar 
ışığında günümüzde sadece dental implantoloji 
alanında değil sanayiinin birçok alanında dahi 
iç içe geçen bağlantı sistemlerinin özellikle bire 
bir uyum, güçlerin konik yüzeylere dağılımı ile 
bağlantı elemanlarına minimal yük binmesinden 
dolayı daha dirençli bir bağlantı elde edilmesi ve 
sızdırmazlık konusundaki başarının ancak konik 
bağlantı tasarımı ile mümkün olabileceği tespit 
edilmiştir.

ImplatechOne, farklı renk kodları ile tanımlanmış olan NP 
(Narrow Platform) - mor ve RP (Regular Platform) - koyu 
turkuaz iki farklı konik bağlantı tipine sahiptir. Bu renk 
kodlaması cerrahi süreçten protez bitim sürecine kadar 
tüm ürünler üzerinde tanımlanmıştır. 

NP Platform orta kesit üzerinden değerlendirildiğinde 
9° - 9° toplam 18° açı yaparak konikliği oluştururken 
RP Platform 11° - 11° toplam 22° açı yaparak konikliği 
oluşturur. Bu avantaj farklı bölgelerde uygulanacak 
implantlarda kök kron oranına göre çiğneme yüklerinin 
bağlantıya homojen dağılmasını mümkün kılmaktadır. 

INTERNAL KONİK 
OKTAGON BAĞLANTI

NP

Narrow 
Platform 

Konik Bağlantı

9° - 9°
18°

RP

Regular 
Platform 

Konik Bağlantı

11° - 11°
22°
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1,5 mm derinliğindeki konik bağlantı 
sonunda bulunan ve yine 1,5 mm derinliğinde 
bulunan oktagon bağlantı toplam bağlantı derinliğinin 
3mm gibi çok derin bir bağlantı olmasını mümkün 
kılarken hem diğer bağlantılara oranla %20 oranında daha 
güçlü bir bağlantı elde etmemizi sağlar hem de sızdırmazlık 
konusunda olması gereken sonuçlara ulaşılmasını 
sağlamaktadır. 

Oktagon olarak tasarlanmış olan bağlantı apikali aynı zamanda 
çiğneme kuvvetlerinin bağlantıya homojen dağılmasını 
mümkün kılarken implant abutment temas - güç dağılımınında 
tolerans değerlerini diğer bağlantı tiplerine kıyasla 
yükseltmiştir. 

Ayrıca implant üst yapılarının oktagon bağlantı nedeni ile 
45°’lik dilimler halinde farklı 8 pozisyonda gövdeye oturabiliyor 
olması estetik protez yaklaşımlarda diş hekiminin konforunu 
arttırmaktadır.

1,6 M vida kullanılan implant – protez konik bağlantı sistemi 
vida gevşemelerine bağlı sızdırma ve vida-boyun kırığının 
önüne geçmek için birebir uyum içinde kısa topuzlu üretilmiştir 
ki bu avantaj aynı zamanda estetik restorasyonlarda  
abutmentin 50°’ye kadar prepare edilmesini mümkün 
kılmaktadır.

ImplatechOne
ile bilime, 
teknolojiye, 
prensiplerimize 
sıkı sıkıya 
bağlıyız...

1,6 M

1,5 mm
1,5 mm
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YÜZEY VE
STERİLİZASYON
Biyolojik uyumluluğu ve kemik tutunmasını etkileyen en önemli unsurlar 
implantın gövdesinin hammaddesi, yüzey yapısı, yüzey şekli ve yüzeyin 
temizliğidir.
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Son jenerasyon doku dostu 
Bifazik Kalsiyum Fosfat Yüzey 

ImplatechOne, doğaya ve insana duyarlı üretim teknolojisi 
ile Titanium Grade4 çubuklardan kazınırken soğutma 
amaçlı ‘’ SAF SU ‘’ kullanılmaktadır ve bu yöntem yağlı 
üretimin yüzeyde oluşturabileceği tüm negatiflikleri ortadan 
kaldırmakadır. Kazıma işlemi sonrası ultrasonik ve cevizkabuğu 
polisajı ile temizlenen gövdeler optimum kemik uyumu ve 
doku dostu özellik kazanması için “Kalsiyum Fosfat” yüzeye 
hazır hale getirilmektedir.

Kalsiyum Fosfat Yüzey Morfolojisi’nde kemik implant yüzey 
temas oranı diğer yüzeylere kıyasla %35 daha yüksektir. 
Amerika menşeli Bifazik Kalsiyum Fosfat yüzey teknolojisi ile 
implant gövde yüzeyi, birçok bilimsel yayında da belirtilen 
en iyi osseointegrasyon yüzey mikroporozite aralığı olarak 
tanımlanan 1,4~1,8 mikron aralığında homojen olarak 
standardize edilmektedir. Yüzey uygulamasından çıkan 
implant gövdeleri son teknoloji lazer muayene sistemleri ve 
optik muayene sistemleri ile %100 kontrolden geçirilir.

Hydroxylapatite >65%, b-TCP, a-TCP and TTCP phase <35%

Kontrolden geçirilen yüzeyleri hazırlanmış implant gövdeleri 
GAMA Sterilizasyonu ile 5 yıllık raf ömrüne sahip olmaktadır.

ImplatechOne, 
her zaman temiz 
her zaman doğal 
her zaman saf…
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CERRAHİ 
SET
ImplatechOne cerrahi set kasası Radel® dediğimiz yüksek ısı ve basınca dayanıklı 
uluslararası medikal sertifikasyonlara sahip malzemeden üretilmiştir. Sterilizasyon 
şartlarına ve mükerrer sefer kullanıma uyumlu ve olan bu malzeme kesinlikle 
korezyon yapmaz ve çok kolay temizlenebilmektedir.

Geniş ve ihtiyaca yönelik tasarlanmış olan cerrahi set içeriğinde operasyon esnasında ihtiyacınız 
olabilecek her türlü ekipman mevcuttur. 

Hazırladığınız implant kavitesine implantınızı ister el ile, ister raşet ile ister implant motorunuz 
ile taşıyabilirsiniz. El ile taşımalarda başarıyı ve kolay kullanımı arttıran taşıyıcı şeklindeki uzun 
el anahtarı özellikle düşük kemik yoğunluğu olan D3 - D4 tipindeki maksillar uygulamalarda diş 
hekimlerinin konforunu arttırmaktadır.

Titanit kaplamalı özel monoblok üretimi ile ön plana çıkan raşet tasarımı kolay ve güvenli kullanımı 
yanı sıra kolay temizlenebilirliği ile de yüksek sterilizasyon şartlarını kolayca yakalamanızı 
sağlamaktadır. 
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ImplatechOne, 
kolay ve konforlu 
cerrahi imkanı 
sunar…
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IMPLANT FREZLERİ VE PARALEL PİNLER

KORTİKAL KEMİK FREZLERİ

Profil Frezler

  Ø 3.3

  Ø 3.7

  Ø 4.1

  Ø 4.7

Yiv Açıcı Frezler

  Ø 3.3

 Ø 3.7

  Ø 4.1

 
 Ø 4.7

Marker Frez

 

Ø2 mm Stoperli Pilot Frez

  L: 6 mm

  L: 8 mm

  L: 10 mm

  L: 11.5 mm

  L: 13 mm

Implant Frezleri

  Ø 2.4 / 2.8

 
 Ø 2.8 / 3.2

 
 Ø 3.2 / 3.6

  
  Ø 3.8 / 4.3

Paralel Pinler

  Ø 2.0

  Ø 3.3

  Ø 3.7

  Ø 4.1

 
 Ø 4.7

Frez Uzatma

Karbon ve Titanit kaplama teknolojisi ile üretilen frezler farklı hammaddeden üretilen frezlere göre 
korozyonun önüne geçer, sürtünme katsayısını düşürerek hem keskinliklerini arttırır hem de yüzey 

sertliğini arttırır. Bu avantajlar frezin ömrünü uzatırken hazırlanan kavitelerde frez kemik temas 
alanlarında oluşabilecek mikro-nekroz alanlarının önüne geçmektedir.

Siyah renkteki bu kaplama yüzey üzerinde 
lazer markalama yöntemi ile derinlikler 

tanımlanmıştır. Kaplama üzerinden derinlik 
çizgileri çok net görülürken güvenli ve 

kolay cerrahi için pilot frezler stoperli olarak 
tasarlanmıştır.



18 implatechone.com

Tork Raşet

Implant El Taşıyıcısı

 CERRAHİ SET PARÇALARI

Implant Taşıyıcıları Anahtarlar  Trephine  Adaptör

 Punch
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El taşıyıcısına adaptörü oturtun

Adaptör ile birleştirilen el taşıyıcısına 
paralellik pinini kaviteye oturacak 
bölümü öne gelecek şekilde adaptöre 
monte edin.

İmplant frezlerinize ve implant 
sisteminize uyumlu osteotom
cerrahi aletinizi güvenle 
kullanabilirsiniz.

EL TAŞIYICISINDAN 
OSTEOTOMA

Paralellik pinleri implant frezleri ile BİRE BİR uyumludur ve 
hazırlanan kaviteye tam oturur. 

Birbirine uyumlu olarak tasarlanan el taşıyıcısı adaptör ve paralellik pinleri ile 
implantınıza uyumlu bir osteotome yaratabilir ve yetersiz kemiği olan vakalara 

çözüm üretebilirsiniz.
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PROTETİK 
ÇÖZÜMLER

Pratik, konforlu 
ve basit kullanım için 
1,25 mm’lik uluslar arası 
standartları karşılayan 
TEK protez anahtarı ile 
protetik parçalarınızın 
%100’üne müdahale 
edebilirsiniz. 

İYİLEŞME 
BAŞLIĞI

ÖLÇÜ
POSTU

IMPLANT
ANALOG

İYİLEŞME BAŞLIĞI
ÖLÇÜ POSTU / ANALOG
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ONE

Kök kuron uyumunda kole marjinlerini iyi belirlemek 
estetik sonuçlar açısından çok önemlidir. Bu bağlamda 
ImplatechOne ölçü parçaları hem NP Platform için ayrı 
hem de RP Platform için ayrı olarak tasarlanmıştır. İster 
açık kaşık tekniğine uygun parçalar ile isterseniz kapalı 
kaşık tekniğine  uygun parçalar ile hatasız ölçünüzü 
hazırlayabilirsiniz.

Farklı yüksekliklerde tasarlanmış olan anatomik diş eti 
şekillendiricileri implantı birebir modelleyen analoglar 
ile birlikte estetik yaklaşımlarınızda hatasız ilerlemenizi 
kolaylaştıracaktır.
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DIGITAL 
CAD/CAM

RESTORASYON 
ÇÖZÜMLERİ

Ti BASE
ABUTMENT

Tİ BASE NON-ENGAGED 
ABUTMENT

PREMILLED
ABUTMENT BLANK

SİMAN 
DESTEKLİ

RESTORASYON 
ÇÖZÜMLERİ

DUAL
ABUTMENT

15/25° ESTETİK
ABUTMENT

PROFIL
ABUTMENT

ESTETİK
ABUTMENT

MULTI
UNIT 

RESTORASYON 
ÇÖZÜMLERİ

MULTI UNIT
ABUTMENT

MULTI-BASE
ABUTMENT

OVERDENTURE
RESTORASYON 

ÇÖZÜMLERİ

BALL
ABUTMENT

LOCATOR
ABUTMENT

MULTI-BASE
ABUTMENT
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ÖLÇÜ POSTLARI 
ANALOG
VE İYİLEŞME
BAŞLIKLARI

Başarılı ve estetik implant protezler için diş eti sınırı ile protez 
uyumu çok önemlidir. Farklı boy ve şekillerde tasarlanmış olan diş 
eti şekillendiriciler yardımı ile protezin çıkış profiline göre diş eti 
şekillendirilmelidir. Sonrasında birebir ölçü transferi için hem açık 
kaşık hem kapalı kaşık çözümleri hatasız ölçü aktarımını mümkün 
kılmaktadır. Alınan ölçüler analog ile birleştirilerek alçı modelleme 
ile başarılı transfer tamamlanmış olur. 
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Çap Ø  Yükseklik  Ref. NoPlatform Implant

Ø4.0  H 2 mm   03.40.10.02

Ø4.0  H 4 mm  03.40.10.04

Ø4.0  H 6 mm   03.40.10.06

Ø4.5   H 2 mm  03.45.10.02

Ø4.5  H 4 mm  03.45.10.04 

Ø4.5  H 6 mm  03.45.10.06

Ø4.5  H 2 mm   03.45.20.02

Ø4.5  H 4 mm  03.45.20.04

Ø4.5  H 6 mm   03.45.20.06

Ø5.0   H 2 mm  03.50.20.02

Ø5.0  H 4 mm  03.50.20.04

Ø5.0  H 6 mm  03.50.20.06

 ANATOMİK İYİLEŞME BAŞLIKLARI

Ø4.1-Ø4.7RP

Ø3.3-Ø3.7NP

ÖLÇÜ POSTLARI - ANALOG

Ø3.3-Ø3.7

Ø4.1-Ø4.7

Kapalı Ölçü Postu Açık Ölçü Postu AnalogPlatform Implant

04.01.15.03 04.01.10.03

04.01.25.03 04.01.20.03

04.01.10.0204.01.15.02

04.01.20.0204.01.25.02

04.01.10.01

04.01.20.01

RP

NP
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SİMANTE
RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ

Geleneksel implant protez yaklaşımlarında tercih edilen bu dayanaklar tek 
kuron, köprü ayakları, total protez restorasyonları gibi endikasyonlara çözüm 
üretmektedir. Profil Abutment, Dual Abutment, Estetik Abutment, 15/25° Açılı 
Estetik Abutment gibi alternatif tasarımları ile kullanıcıya implantın pozisyonuna, 
kemik - yumuşak doku - kuron ilişkisine göre en doğru fonksiyonel kullanımın 
estetik olarak yakalanmasını mümkün kılar. 
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Platform Ref. No

Ø3.5  | H 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm
Ø4.0  | H 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm 

 
Ø4.5  |  H 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm
Ø5.0  |  H 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm

02.01.35.05

02.01.45.05

DUAL ABUTMENT

Tek kuron, köprü veya 
total dişsiz vakaların sabit 

restorasyonları için kullanılabilir. 
Prepare edilerek kullanılmak 

istenen bölgeye estetik uyumu 
kolaydır.

Tek kuron, köprü veya 
total dişsiz vakaların sabit 

restorasyonları için kullanılabilinir. 
Estetik ve foksiyonel sonuçların 

hızlı alınarak teknisyene ve 
hekime zaman kazandırması için 

çok seçenekli dişeti
yüksekliği, basamak ve gövde 

genişliği alternatifleri mevcuttur. 
İnteroklüzal mesafe yetersiz ise 

prepare edilebilir. 

Estetik beklentinin maksimum 
düzeyde olduğu anterior diş 
eksiklerinde diş eti anatomik 

yapısını taklit eden forma sahiptir. 
Kullanıcısına beklentilerini 

karşılayacak çözümleri hızlı ve 
estetik odaklı sunar.

Açılı 15° ve 25° tasarımlarda 
ve farklı dişeti yükseklerinde 
zengin seçenek sunar. Dişeti 

anatomisini taklit eden estetik 
formu mükemmel yumuşak 

doku ilişkisi imkanı verir. 
Sekizgen bağlantı tasarımı 

sayesinde kullanılan bölgede 
hekime 45°’lik dilimler halinde 

farklı 8 pozisyonda yükleme 
yapabilme imkanı sunar.

 Ø4.5  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0mm 

Ø5.5  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0mm

Platform Ref. No Çap  |  Yükseklik

PROFİL ABUTMENT

Ø4.0  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0 mm 

Ø5.0  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0 mm

02.04.10.10

02.04.20.10

Platform Ref. No

ESTETİK ABUTMENT

Ø4.0  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm 

Ø5.0  |  H 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm

02.02.10.10

02.02.20.10

Platform Ref. No

15/25° ESTETİK ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

02.10.10.10

02.10.20.10

Çap  |  Yükseklik

Çap  |  Yükseklik

Çap  |  Yükseklik
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MULTI UNIT
RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ

Oklüzalden vidalı abutment çözümleri güncel implant protez yaklaşımlarında 
siman artığına bağlı komplikasyonlardan uzaklaşarak uzun dönem implant 
başarı oranını arttırmak için tercih edilmektedir. Aynı zamanda estetik implant 
protez endikasyonları için Zirkon abutment - Zirkon kuron uygulamalarında 
çözüm ürettiği gibi dikey boyutun sığ olduğu durumlarda da önemli bir 
çözümdür. Total dişsiz vakalarda bar protez endikasyonlarında da vida 
tutuculu dayanaklar kullanılmaktadır.
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• BASİT

• ESNEK

• GÜÇLÜ

• KOLAY

KOLAY VE 
RAHAT 
ABUTMENT 
TAŞIMA 
Kısa ve esnek MULTI UNIT 
taşıma parçası limitli alanlarda 
bile abutmentı rahat ve güvenli 
taşımanızı mümkün kılar.

MULTI UNIT ÇÖZÜMLERİN 
AVANTAJLARI
• Tedavi süresini azaltır

• Estetik sonuçları arttırır

• Cerrahi yapılan aynı gün implant üzeri protez sabitleme imkanı sağlar

• Basit restorasyon konsepti ile hızlı çözüm sunar
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Tek parçalı olan ve üzeri 
döküm modelleme ile 
vidalı çalışılabilen düz 

abutmentler tüm oklüzal 
vidalı restorasyonlara 

çözüm üretebilmektedir.

H 0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm 

H 0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0mm

02.05.10.05

Platform Ref. No

MULTI UNIT ABUTMENT

02.05.20.05

MULTI BASE ABUTMENT SET

Plastik Döküm 
Abutment

Analog Geçici
Abutment

İyileşme Başlığı Bağlantı VidasıMULTI BASE 
Abutment

Açık Ölçü PostuVidalı Bağlantı

MULTI UNIT ABUTMENT SET

Plastik Döküm 
Abutment

MULTI UNIT 
Abutment

Analog İyileşme Başlığı Bağlantı VidasıAçık Ölçü Postu

Total dişsiz vakalarda 
immediate implantasyon 

ve immediate yükleme 
olanağı sunan 17° - 30° 

açılarda tasarlanmış vidalı 
restorasyon çözümleridir.

Platform Ref. No

17 °   |   H 2.5 / 3.5 mm
30 °   |   H 3.5 / 4.0 mm 

 
17 °   |   H 2.5 / 3.5 mm

30 °   |   H 3.5 / 4.0 mm 

02.08.10.25

02.08.20.25

MULTI UNIT ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

Çap  |  Yükseklik
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BALL ABUTMENT

MULTI BASE BALL ABUTMENT SET

Metal
Housing

Plastic 
Housing

O-ring
(Plastic)

Pick up
Ölçü

Ball Analog

Açılı Multi 
Base 

Abutment

Ball Abutment H1

veya

Ball Abutment H2

LOCATOR ABUTMENT

MULTI BASE LOCATOR ABUTMENT SET

Ball Analog

Metal
Housing

Plastic 
Housing

Pick up
ÖlçüAçılı Multi 

Base 
Abutment

Locator Abutment H1

veya

Locator Abutment H2

Platform Ref. No

17 °   |   H 2.5 / 3.5 mm
30 °   |   H 3.5 / 4.0 mm 

 
17 °   |   H 2.5 / 3.5 mm

30 °   |   H 3.5 / 4.0 mm 

02.08.11.25

02.08.21.25

MULTI UNIT OVERDENTURE AÇILI ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

MULTI UNIT OVERDENTURE

17 derece ve 30 derece olarak kullanılan MULTI UNIT 
parçasına adapte olan Ball Abutment ve Locator Abutment 
parçaları uluslararası kalite ve başarısı tartışılmaz olan Rhein 
83 ve Zest keplerine uyumlu olarak tasarlanmıştır. 

Bu tasarım sayesinde yetersiz kemiği olan ve hareketli 
protez planlanan hastalara çok yüksek açılarda 
implantasyon ile birlikte protez çözümü üretilebilmektedir.
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POSTERIOR HAZIRLIK

ALL ON-4
CERRAHİ 
PROTOKOL 

• Dişetini kaldırdıktan sonra IMPLA-GUIDE için osteotomi 
yapmalısınız.

• Orta hatta 2mm çapındaki pilot frez ile 10mm derinliğinde 
bir kavite hazırlayın.

• IMPLA-GUIDE’ı ağız dışında çene kemiğine uyumlu olacak 
şekilde bükün.

• IMPLA-GUIDE’ı orta hatta hazırladığınız bölgeye yerleştirin. 
Rehber üzerindeki çizgiler size kavitesini hazırlayacağınız 
implantın açı ve aks değerleri hakkında bilgi verecektir.

• 2mm çaplı pilot frez ile yerleştirilmesi planlanan implan boyuna 
kadar kavitenizi hazırlayın

• Açının rehber ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

• Kullanacağınız implanta göre kavite hazırlama protokollerini 
takip edin.   

IMPLA-GUIDE
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• Anteriorde, posteriorde açılı olarak 
pozisyonlanmış olan implantların 
apekslerinden olabildiğince uzak kalınacak 
şekilde implantınıza uyumlu iki kavite 
hazırlayın.

• Düz veya eğer açı gerekli ise 17 derece 
MULTI-UNIT Abutment kullanılmalıdır. 

İYİLEŞME SONRASI YÜKLEME
Immediate yükleme için ihtiyaç duyulan tork derecesi olan 35 Ncm tutunma eşiğine ulaşılmadıysa iyileşme 
sonrası yükleme protokolü uygulanmalıdır. Final restorasyonlar veya geçiciler yüklemesi tavsiye edilen standart 
iyileşme protokolleri takip edilerek uygulanmalıdır. 

• Dört implant üzerindeki kapama vidalarını yerleştirerek yumuşak doku insizyon hattını sütür ile dikmelisiniz.

• Protez için sonraki adımlara geçebilmek için osseointegrasyon sürecinin tamamlanmasını bekleyin. 

ANTERIOR

• Hemen yükleme protokolü için implantların 
yerleştirme değerleri 35-45 Ncm arasıda 
olmalıdır.

• Posterior için 30 derece MULTI-UNIT 
Abutment kullanılmalıdır.

POSTERIOR IMPLANTASYON

Not:Sinir hasarı yaratmamak için implantların mental foramen çıkışlarının önüne konumlandırıldığından emin olunuz.
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DİJİTAL ÖLÇÜ

GELENEKSEL ÖLÇÜ

• İyileşme sonrası açık ölçü parçalarını 
Multi Unit Abbutment ve Multi Base 
Abutment üzerine monte edin.

• Yumuşak silikon ölçü materyalleri ve 
hastaya özel hazırlanmış açık ölçü kaşığı 
ile ölçü alın.

• Çoklu kullanım imkanı olan scan body 
( dijital tarama ) parçalarını abutment 
ile monte edin.

• Ağız içi tarayıcı sistem ile tarama 
yaparak dijital ölçünüzü alın.

• Uygun açı ve diş eti yüksekliğinde abutment 
seçimi yapın

• Abutment gövdesi ile implantın bağlantı 
içinde temasını sağlayarak doğru pozisyonu 
yakalayıncaya kadar abutmenti çevirerek monte 
edin..

• Esnek olan taşıma parçası abutment yerleştirme 
prosesini kolaylaştırma amaçlı bükülebilmektedir.

• İlk tutunma için abutment vidasını anahtar ile 
hafifçe sıkarak yiv tutunmasını sağlayın.

• Taşıma parçasını abutment gövdesinden sökün.

Not: Abutment optimum tutunması için tavsiye edilen tork değeri 25 Ncm’dir.

RESTORASYON
MULTI UNIT / BASE ABUTMENT
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• Geçici abutmentları Multi Unit ve Multi Base 
Abutmentlar üzerine manuel olarak monte 
ederek vidalayın.

• Damak protezi geçici abutmentlara uygun 
olacak şekilde perfore ederek protezin 
mukozaya baskı uygulamayacak şekilde 
hazırlayın. 
 
 

• Manuel olarak iyileşme parçalarını parmak 
kuvveti olan hafif tork (5-10 Ncm) uygulayarak 
monte edin.  

• Açık kaşık ölçü parçalarını analog parçalarına 
dikkatlice monte edin.

• Vidalama tork değeri manuel hafif tork değeri 
(5-10 Ncm)’dir.

• Analogların çevresine silikon uygulayarak hareketli 
yumuşak doku maskesini hazırlamak için ölçünüzü 
hazırlayın.

• Ana model üretimi için yüksek kaliteli alçıdan 
döküm yapın. 
 

• Döküm parçaları (sleeves) labaratuarda modelleme 
için kullanılır. 
 
 

• Dental labaratuarda model restore edilir.

• Tüm protez köprü bağlantılarını abutment üzerine 
yerleştirin.

• Tork raşet ve anahtar yardımı ile protetik vidaları 15 
Ncm ile sıkın.

• Protez içindeki vida yuvalarını koruyucu materyal 
ile kapatarak üzerini kompozit ile restore edin.

• Oklüzyon kontrolü yapın.

IMMEDIATE (ANINDA) RESTORASYON

LABARATUAR PROSESLERİ
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MULTI UNIT BALL ABUTMENT

• Anteriör bölge için düz ve/veya 17 derece 
Multi Base Ball Abutment kullanın.

• Posteriör bölge için 30 derece Multi Base 
Ball Abutment kullanın.

 
 
 
 
 
 

• Ölçü için kullanılan plastik pick up 
transferleri 17 - 30 derece Multi Base Ball 
Abutment’lara monte edin.

• Ölçü alın.

• Analogları dikkatlice ölçü pick up 
parçalarına mote edin.

• Ölçüyü transfer için hazırlayın.

• Ana model üretimi için yüksek kalite 
malzeme kullanarak döküm yapın. 
 
 

• Dental labaratuarda model restore edilir.

• Abutmentların üzerine yerleştirin. 

KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ TEKNİĞİ

LABARATUAR PROSESLERİ

Not: Abutment vidalaması için tavsiye edilen tork değeri 25 Ncm’dir.
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MULTI UNIT LOCATOR ABUTMENT

• Anteriör bölge için düz ve/veya 17 derece 
Multi Base Locator Abutment kullanın.

• Posteriör bölge için 30 derece Multi Base 
Locator Abutment kullanın.

 

 
 

• Ölçü için kullanılan plastik pick up 
transferleri 17 - 30 derece Multi Base 
Locator Abutment’lara monte edin.

• Ölçü alın.

• Analogları dikkatlice ölçü pick up 
parçalarına monte edin.

• Ölçüyü transfer için hazırlayın.

• Ana model üretimi için yüksek kalite alçı 
kullanarak döküm yapın. 
 
 

• Dental labaratuarda model restore edilir.

• Abutmentların üzerine yerleştirin. 

KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ TEKNİĞİ

LABARATUAR PROSESLERİ

Not: Abutment vidalaması için tavsiye edilen tork değeri 25 Ncm’dir.
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OVERDENTURE
RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ

Titanit kaplamalı Ball Abutment ve/veya Locator Abutment seçenekleri 
ile total dişsiz vakalarda açısal problem olmayan implantlar üzerine 
yüksek retansiyon ve stabilite sağlayan hareketli Rhein83 protez 
seçeneğimiz olduğu gibi hem açılı hem de hareketli total dişsiz protetik 
restorasyonlarda  ±20 dereceye kadar açılı yüklenebilmesi için Zest 
Anchor plastik ve metal şapka (housing / matrix) kullanılmaktadır.
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H  0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0mm 

H  0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0mm 

02.06.10.05

02.06.20.05

Platform Ref. No

BALL ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

H  0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0mm 

H  0.5 /1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0mm 

02.07.10.05

02.07.20.05

Platform Ref. No

LOCATOR ABUTMENT 

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

Rhein 83 hareketli protez çözümleri, 
dişsiz çenelerde açı problemi 

olmayan implant üstü protezlerde 
yüksek tutuculuk ve stabilizasyon 

sağlamaktadır. TIN Titanium ve 
Nitrit teknolojisi sayesinde yüzey 

sürtünme katsayısını minimize 
ederek mükemmel başarı 

sağlamaktadır.

Hareketli implant üstü protezlerde 
+- 20 derece açı toleransı ile 

yükleme yapabilmeyi mümkün 
kılmaktadır. Dünyanın bir numaralı 
üreticisi olan Zest Anchor plastik 

ve metal olan dişi / erkek (housing 
/ matrix) uyumlu parçaları ile 

yüksek bükülme kabiliyeti ve 
mükemmel esneklik sağlamaktadır. 

BALL ABUTMENT CAP SET

Global Abutment
(Titanium GR5)

Ball Analog
(Stainles Steel)

Pick Up
(Plastic)

Metal
Housing

Plastic 
Housing

O-ring
(Plastic)

LOCATOR ABUTMENT CAP SET

Locator Abutment 
(Titanium GR5)

Locator Analog
(Stainless Steel)

Pick Up
(Plastic)

Metal
Housing

Plastic
Housings
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DIGITAL CAD/CAM
RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ
Farklı digital platformlara uyum sağlayacak 
hem köprü ayaklarına uyumlu hem de tek 
kuronlar için uyumlu hastaya özel abutmenti 
ister zirkon ister titanyum pre-mill abutmentten 
kazıyabileceğiniz tüm digital çözümleri 
sunmaktadır.
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03.02.30.25

03.02.40.25

Platform Ref. No

TI-BASE ENGAGED CEREC ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

 H 0.7 / 2.5 mm 

H 0.7 / 2.5 mm

03.02.10.25 

03.02.20.25 

Platform Ref. No

TI-BASE BAĞLANTILI DIGITAL ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

 H 0.7 / 2.5 mm 

H 0.7 / 2.5 mm

03.01.10.25

03.01.20.25

Platform Ref. No

TI-BASE BAĞLANTISIZ DIGITAL ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

Ø 12 mm 

Ø 12 mm

03.01.10.01

03.01.20.01

Platform Ref. No

PREMILL ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

Ø 5.5 mm 

Ø 5.5 mm

03.01.10.01

03.01.20.01

Platform Ref. No

SCAN BODY ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

Ø 3.0 mm 

Ø 3.4 mm

03.01.15.02

03.01.25.02

Platform Ref. No

SCAN POST ABUTMENT

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

MULTI SCAN BODY
FOR ALL PLATFORM

Platform Ref. No

MULTI SCAN BODY IMPRESSION TRANSFER

RP

NP

Ø4.1-Ø4.7

Ø3.3-Ø3.7

Çap  |  Yükseklik

03.01.05.01

 H 0.7 / 2.5 mm 

H 0.7 / 2.5 mm
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DİJİTAL 
PLANLAMA 
& REHBERLİ 
(GUIDED) 
CERRAHİ

DİJİTAL 
ÇÖZÜMLER

DİJİTAL 
RESTORASYONLAR

DİJİTAL
ÖLÇÜ
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04 I 05

A precise model of the clinical situation prepares you for optimum treatment results. 
As a complete digital copy of the intraoral situation, the virtual model opens up a 
world of possibilities. Digital impressions are easier, faster and more precise than ever 
before. They set you up for optimum treatment outcomes and offer a large variety 
of clinical workflows and indications. Decide for yourself which way you want to go. 
 Getting started couldn’t be easier. You will be surprised how much you will enjoy the 
digital workflow, and how much your efficiency and collaboration with your partners 
will improve. 

Take the first step. Primescan is a superlative new 
intraoral scanner. Just scan and transfer your data 
with a single click – wherever you want. 

The digital workflow  
starts with a scan

Easy

Workflow improvements instead of radical change. 
Digital impression taking is easily integrated into your 
existing processes. Simply pick up the scanner and 
get started.

Precise

Digital impressions are more precise than ever before. 
Optimum scan results ensure a perfect fit for any 
restoration or appliance. Plus, digital models are less 
prone to errors than analog casts. 

Fast

No courier can be as fast as a digital data transfer. 
Transfer patient cases with a single click. Communicate 
in real time with your dental technician, even during 
the treatment session.

Secure

By sending 3D data directly from the software via the 
Connect Case Center, you benefit from 100% secure 
data transfer, highquality file formats, and seamless 
and validated processes.

Open

You can also save your scan data directly in STL format 
and transfer manually. In this case, you can choose how 
to transmit the data – but you’re also fully responsible 
for the process.

Connecting

Digital impressions give you access to a very large 
community; you will be able to work with any lab or 
partner of your choice.

Digital scan  
in the practice Connect Case 

Center

STL

Lab/
Partner

Patient

20 I 21 | 22

Not mandatory, but a great 
option: Upgrade to CEREC

Open up new opportunities

Chairside:  
Singlevisit restorations
You’ve successfully integrated Primescan in your office, and are looking to include digital 
chairside workflows into your treatments? No problem. You can expand Primescan or 
Omnicam into a CEREC system at any time and offer your patients highquality dental 
restorations in a single visit. Primescan or 

Omnicam

Everything starts 
with a scan.

Singlevisit 
dentistry

Design with 
CEREC software

Manufacturing with 
CEREC milling unit

Sintering with 
CEREC SpeedFire

Patient

Delivery to  
dental office

Connect 
 software

Secure data transmission

e.g. Atlantis®*, Simplant®*, Invisalign*

Specialized partner

Every lab 
software

inLab 
software

Connect 
Case 

 Center 
Inbox

Dental lab

STL

1

2

3

4

5
6

Dental office and lab 

With Dentsply Sirona, you 
have access to all labs. 
Thanks to the Connect Case 
Center Inbox, the lab can 
process your cases with any 
lab software. 

44Connect software

The Connect software is 
preinstalled with each 
scanner. Benefit from free 
updates. There are no 
recurring license fees.

1 Dental office and partner 

The Connect Case Center 
gives you access to a whole 
host of validated partners.

55STL data

With open STL files, all 
options are available to you. 
Save your patient cases 
locally and forward them on 
your own accord.

22 Single-visit dentistry

It’s entirely up to you: 
the  option to upgrade to 
CEREC is available 
 whenever you’re ready.

6Connect Case Center

The Connect Case Center 
provides secure and, 
if desired, anonymized 
transmission of patient 
cases. 

3

•   Primescan and Omnicam can be upgraded to 
a modular chairside system.

•  With CEREC, it’s just five clicks to the final 
restoration.

•  Added value for your practice, whenever 
you’re ready.

dentsplysirona.com/cerec dentsplysirona.com/connectcasecenter
* Validation for Primescan in preparation.
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TEK ZİYARET DİŞLİSİ İŞ AKIŞI

DENTIST & LAB WORKFLOW

DİJİTAL
İŞ AKIŞI TEKNİKLERİ 

INTRA-ORAL SCANNERS & CONVENTIOANAL IMPRESSION
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CERRAHİ 
SETLER

ImplatechOne Rehberli (Guided) Cerrahi Set

• Parsiyel ve/veya total dişsiz vaka uygulaması için tasarlanmıştır.

• Kolay, güvenilir ve öngörülebilir cerrahi imkanı sağlar.

• Protez referansı doğrultusunda cerrahi plana uygun çalışma imkanı 
sunar.

• Flap kaldırmadan cerrahi mümkündür.

• Protez anında (immediate) yüklenebilir.

Titanium Rehber Yüzükler (Sleeves) 

• Planlama taslağına özellikle çok uyumludurlar.

• x-ray röntgenlerde kolay ölçümlenebilir.

• 2 farklı iç çap alternatifi vardır. (NP Sleeve 4.1 çap - RP Sleeve 5.0 çap)

• Basit cerrahi rehber

Ø4.8

Ø4.1

H 
4

Ø5.8

Ø5.0

NP RP Anchor

REHBERLİ (GUIDED) CERRAHİ SET
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Sabitleme Pini ve Frezi

 Ø1.5mm

 PINS

RS Normal Rehber Yüzükler

 
Ø 2.0 mm

 
Ø 3.3 mm

 
Ø 3.7 mm

 
Ø 4.1 mm

 
Ø 4.7 mm

Yumuşak Doku Punch Frezi

 
Ø 3.3 mm

 Ø 3.7 mm

 
Ø 4.1 mm

 
Ø 4.7 mm

Kısa Frezler

 Ø2.4 / Ø2.8mm

Ø2.8 / Ø3.2mm

Ø3.2 / Ø3.6mm

Ø3.8 / Ø4.3mm

Boyun Açıcı Frezler

Ø 3.3 mm

Ø 3.7 mm

Ø 4.1 mm

Ø 4.7 mm

Anahtarlar

NP

RP

ImplatechOne Bone Taps

Ø 3.3 mm

Ø 3.7 mm

Ø 4.1 mm

Ø 4.7 mm

NS Dar Rehber Yüzükler

Ø 2.0 mm

Ø 3.3 mm

Ø 3.7 mm

Uzun Frezler

Ø2.4 / Ø2.8mm

Ø2.8 / Ø3.2mm

Ø3.2 / Ø3.6mm

Ø3.8 / Ø4.3mm

İşaretleme Frezi

Adaptör

El Taşıyıcısı

Anahtar

Raşet

Taşıma parçası

Pilot Frez Ø2.0mm

Düz Frez

Ø 3.3 mm

Ø 3.7 mm

Ø 4.1 mm

Ø 4.7 mm
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ORAL DİAGNOZ VE TEDAVİ PLANI

Ölçü ve Plaster Model Üretimi

Radyografik Rehber Üretimi

CT Tarayıcı (Çift Tarama )

Tedavi Planı

Cerrahi Rehber Üretimi

Cerrahi İçerik ve Geçici Üretimi

Cerrahi Rehber Kullanımı ile İmplant Cerrahisi

Rehberli Cerrahi Bitimi 

AVANTAJLAR

SİSTEM UYUMLU 
ÜRETİLMİŞ CERRAHİ 
SET VE PROTOKOL

DOĞRULANMIŞ 
PROTOKOLLER

TEKNİK 
DESTEK VE 

YARDIM

KONTROLLÜ 
VAKA 

UYGULAMASI

BASİT VE 
GÜVENLİ 
CERRAHİ

IMPLATECHONE 
REHBERLİ CERRAHİ 
İŞ AKIŞI
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REHBER TİPLERİ

Diş Destekli Rehber

Parsiyel dişsiz vakalarda 
döküm model ve/veya 
döküm modelin tarayıcı 
desteği ile hazırlanarak 

optimal rehberin 
hazırlanmasına çözüm 

sunar.

Mukoza Destekli 
Rehber

Total dişsiz vakalarda diş 
etini kaldırmadan (flapless) 

minimal invasive çözüm 
sunar. 

Kemik Destekli 
Rehber

Kemik ogmentasyonu 
gerektiren total dişsiz 

vakalarda rehberin 
kemiğe sabitlenmesi ile 

ideal çözümü sunar.

İhtiyaç doğrultusunda kullanılan sabitleme pinleri ile cerrahi rehber cerrahi oriyantasyona ve stratejik 
pozisyona uygun olacak şekilde sabitlenmelidir.

Total dişsiz çenelerde 4 ve üzeri sabitleme pin kullanılmalıdır. normal ağız açıklığının sağlanacağı ve 
dudak retansiyonunun olmamasına dikkat edilmelidir.

Tek diş uygulamalarında sabitleme pini kullanılması çevre dokuları koruma amaçlı önerilmemektedir. 

SABİTLEME PRENSİPLERİ

ImplatechOne İmplant Sistemi ile rehberli cerrahide 
güveli kullanım için 3 farklı tipte rehber çözümü 

bulunmaktadır. 
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Cerrahi rehberin cerrahi işlem başında ve tüm cerrahi süresince 
sabitlenmesi ve güvenli uygulanması için kullanılmaktadır.

Sabitleme pinlerinin pozisyonları belirlenirken uygulama açıları ve 
derinlikleri büyük önem arz eder.

Cerrahi rehber ile implant (implantın boynu) arası 
ölçüler; rehberli titanium rehber yüzükler için 
9mm ve rehberli frezler 1 mm’dir. ImplatechOne 
implant rehber sistem ölçüleri bu çerçevede 
üretilmiştir.

• Frezlerin cerrahi rehber ( guide ) üzerindeki 
titanium rehber yüzüklerin ( sleeve ) içinde 
kolay ve rahat hareket ettiğinden cerrahi 
uygulama öncesi emin olun.

• Kontrol sonrası tavsiye edilen şekilde frez 
kullanın.

Not: Rehber frezler normal frezlerden 10 mm daha 
uzun olup +10 olarak tanımlanmıştır. 

1 mm

9 mm

10 mm
8 mm
6 mm

0 mm
-1 mm

10 mm
8 mm
6 mm

0 mm
-1 mm

11,5 mm
13 mm

KISA 
FREZ

UZUN 
FREZ

REHBER SABİTLEME PİNLERİ

FREZLER

TAMAMEN REHBERLİ
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CERRAHİ 
PROTOKOL

CERRAHİ REHBERİN KONUMLANDIRILMASI

Pozisyonlandırma, cerrahi rehberin hangi tip uygulama için kullanılacağına 
göre değişkenlik gösterir. Total dişsiz vaklarda işaretleme frezi ve sabitleme 
pinleri cerrahi süresince rehberin doğru konumda olmasını sağlar. Parsiyel 
dişsiz vakalarda cerrahi rehber genelde hastanın dil kısmından destek alarak 
sabitlenir. Aşağıda belirtlilen tüm ekler cerrahi set içeriğinde bulunmaktadır.

YUMUŞAK DOKU YÖNETİMİ

Cerrahi flap kaldırarak, mini-flap kaldırarak veya tamamen diş etini kaldırmadan 
(flapless) yapılabilmektedir.

FREZLEME

Yerleştirilmesi planlanan implant çapları ile kullanılacak frezlerin uyumlu 
olduğundan emin olun. Cerrahi frezlerin hassas üretimi sayesinde frezler 
cerrahi rehber içerisindeki titanium rehber yüzüklere birebir uyum 
sağlamaktadır. Frezler üzerindeki stoperlar kullanılacak implantın doğru 
derinliğe konumlandırılmasını sağlamaktadır. 

İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ

İmplantın cerrahi yerleştirme amaçlı kaviteye taşınması esnasında kullanılan 
taşıma parçaları ( driver ) ve özel sabitleme vidaları cerrahi rehbere birebir 
uyum sağlayacak hassasiyette üretilmiştir. Taşıma parçaları implant pozisyonu 
için doğru yön ve derinlik konusunda kesin sonuç verir.

GEÇİCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

3D rehberli cerrahi tekniği dijital ortamda implantların yerleşim yerine göre 
planlamanın anatomik modele hatasız aktarılmasını sağlar. Cerrahi sonrası 
geçici protezler ağıza yerleştirilir. Bu yöntem anında ( immediate ) yüklemeyi 
mümkün kılar. aynı zamanda bu yöntem restorative tedavinin olabilen en 
uygun pozisyonlanmasını yine kemiğin uygunluğuna göre implantlarıda protez 
referansına göre vertikal ve oklüzal ilişkiye uyumlu şekilde bitirmeyi mümkün 
kılarak estetik ve fonksiyonel çözüm sunar.
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Kanıta Dayalı
Diş Hekimliği
ve Eğitim

Implatech, uluslararası birçok üniversite ve enstitü ile bilimsel 
çalışmalar yürüterek kanıta dayalı diş hekimliği prensibi ile 
ürün geliştirmektedir. Geliştirilen ürünlerin doğru kullanımlarını 
sağlayabilmek için kullanıcılarına yurt içi ve yurt dışında 
workshoplar, seminerler, kadavra kursları ve lisanüstü eğitimler 
organize etmektedir.

“Oral Cerrahi ve Implantoloji Yüksek Lisans” master programı, oral cerrahi 
alanında ilk adımı atmış olan genel diş hekimleri için tasarlanmıştır. Hali hazırda 
ameliyat gerçekleştirerek implant uygulamaları yapmakta olup; güvenli, 
hastanın durumuna uygun ve etkili tedaviler sağlamak için pratik becerilerinizi 
geliştirerek bilimsel bilgi edinmek isteyen hekimler için idealdir.

“Ortodonti Yüksek Lisans” master programı, öğrencierini maloklüzyonlu 
hastaları teşhis edebilmeleri, tedavileri planlayabilmeleri ve yönetebilmeleri için 
eğiten yoğun bir programdır. İki adademik yıl boyunca sürmektedir.
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Saint Camillus Üniversitesi

UniCamillus - Saint Camillus Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Üniversitesi, dünyanın 
her yerinden gelen öğrencileri memnuniyetle karşılar ve onları çok yönlü hekim 
veya sağlık uzmanı olmaları için eğitirken aynı zamanda yetersiz ülke hastalıklarına 
odaklanır. Bu nedenle Üniversite, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen sağlık 
sorunlarına insani, bilimsel ve mesleki ilgi gösteren AB ve AB dışı öğrencilere 
yöneliktir.

Istituto Stomatologico Toscano

Istituto Stomatologico Toscano, 1990’da Prof. Ugo Covani tarafından kurulmuş olan 
ve diş hekimliği alanında klinik araştırma ve yüksek eğitim için kâr amacı gütmeyen 
bir vakıftır. Bünyesinde çalışan profesyonellerin birçoğu tarafından düzenlenen 
kurslarda, yaklaşık 20 yıllık deneyim zenginliğini kullanarak, diş hekimleri ve diş hijyen 
uzmanlarına ve tıp eğitmenlerine yüksek lisans eğitim programları düzenler.

ICLO San Francesco Di Sales

ICLO Ögretim ve Reasürasyon Merkezi, kadavra üzerinde anatomi ve cerrahi teknikler 
konusunda pratik kurslar düzenlemektedir. ICLO St. Francis tesisi cerrah, tıbbi cihaz 
üreticileri, tıp alanındaki araştırmacılar, pratik ve cerrahi deneyimlerini iyileştirmek 
ve mükemmelleştirmek isteyenler için ideal bir mekan ve donanımlı bir alt yapı 
sunmaktadır.
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Implantoloji ve
Oral Maxillofasiyal
Kadavra Kursu
Dental Implantolojide kadavra kursu; implant uygulamaya yeni 
başlayan veya uzun süreden beri implant uygulasa da kendisini 
ileri cerrahi konusunda geliştirmek isteyen tüm diş hekimleri için 
tasarlanmıştır.

Kurs süresince katılımcılar; dikiş atma, yumuşak doku greftleri, kemik grefti, soket koruyucu, 

membranlı kret büyütme, otojen blok greftleme, allogreft blok greftleme, sinüs greftleme 

teknikleri, osteotom ve anında implant yerleştirme konularında detaylı ve pratik bilgiler 

edinme, kadavralarda implant ameliyatı, kemik grefti, yumuşak doku grefti ve anatomik 

diseksiyon yapma olanaklarına sahip olacaklardır.
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ICLO Eğitim ve Araştırma Merkezi, kadavralar üzerinde 
anatomi ve cerrahi teknikler konusunda uygulamalı kurslar 
düzenlenen Avrupa'nın en gelişmiş kadavra merkezlerinden 
biridir.

ICLO tesisi cerrahlara, tıbbi cihaz üreticilerine, tıp alanındaki araştırmacılara, pratik ve cerrahi deneyimlerini geliştirmek 

ve mükemmelleştirmek için ideal alan ve ekipman sunmaktadır. Merkezde eksiksiz bir "Taze Dondurulmuş" anatomik 

numune yelpazesi bulunmaktadır. ICLO, bugün İtalya'da tüm tıbbi uzmanlık alanlarından cerrahlar için bir referans noktası 

olan önde gelen bir eğitim ve araştırma merkezini işletmektedir.

Merkezin toplam 42 çalışma istasyonuna sahip 6 laboratuvarı, her laboratuarın kendine ait brifing ve soyunma odaları 

bulunmaktadır. Merkezde ayrıca 100 kişi kapasiteli bir konferans salonu bulunmaktadır. Tüm laboratuarlar, brifing odaları 

ve konferans salonu, cerrahi gösteriler ve talep edilen eğitim faaliyetleri sırasında etkileşim ve katılım sağlayan en 

gelişmiş ses / görüntü teknolojisi ile bağlantılıdır.

Deneyimli ICLO Ekibi, laboratuvarları hazırlar, diseksiyon sırasında yardımlarını sunar ve her seansın sonunda aletleri ve 

tüm yüzeyleri temizleyerek sterilize eder. Ameliyatlar görevliler tarafından insan kadavrası üzerinde yapılacaktır. Kurs, her 

katılımcının deneyimine, bilgisine ve yeteneğine göre bireysel olarak öğrenmesine olanak tanır.
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