
73

Niezawodne mocowanie podczas skanowania oraz szablony
miejsc nawiercenia są kluczowym warunkiem dokładnego 
przeniesienia planów komputerowych 3D do jamy ustnej 
pacjenta.

Szablony oparte na kości są drogie oraz działają traumaty-
zująco na tkanki. Natomiast w przypadku korzystania 
z szablonów opartych na błonie śluzowej ciężko uzyskać 
optymalną, wymaganą precyzję.

Zdjęcia: Dr. Guillaume Reys, Sélestat, (FR)

Planowanie implantologiczne

Bezpieczeństwo i precyzja
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bredent medical gwarantuje idealne rozwiązanie, oferujac państwu miniSKY-FRP. 
Zastosowanie implantów do planowania mini1SKY stwarza optymalną podstawę do: 

Niezawodnego i stabilnego mocowania w trakcie skanowania
Bezpiecznego oraz stabilnego mocowania, w celu uniknięcia błędów podczas zamiany implantów
Dodatkowo, implanty do planowania mini1SKY mogą być stosowane, jako podparcie dla protezy 
podczas fazy przygotowawczej do implantacji.
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mini1SKY Planning 
biała matryca
3 szt.

   REF   m1SKYPLM

3 
m

m

3.3 mm

SKY złota matryca
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mini1SKY
Ø 2,8 mm dł.10 mm
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Planowanie implantoprotetyczne

Wszystko czego potrzebujesz!

Implanty
Implanty mini1SKY o długości  6 mm i 10 mm mogą być 
stabilnie wstawione w każdy rodzaj kości.

Procedura chirurgiczna 
Implanty są wszczepiane za pomocą odpowiednich 
instrumentów, po wstępnym nawierceniu kości.

Wycisk i odlanie modelu
Podczas pobierania wycisku, nakładane są tylko oringi 
(SKY-OR55), analogi wciska się w gotowy wycisk i odlewa 
model.

Skanowanie i szablon nawiercenia
Matryce do planowania utrzymują szablony do skanowania 
i nawiercania w sposób bezpieczny i precyzyjny.

Uzupełnienia tymczasowe
W czasie planowania, proteza szczęki dolnej może być 
dodatkowo stabilizowana za pomocą złotej matrycy SKY 
lub o-ringu. Natomiast w górnej szczęce powinna być jedynie 
lekko opracowana i podścielona miekkim materiałem.


