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Planowanie protetyczne / planowanie 3D 2
Protetyczne planowanie 3D jest pierwszym 
krokiem w procesie powstawania funkcjonalnej 
i estetycznej protezy opartej na implantach. 
Instrumentem  służącym do dego celu jest program 
do komputerowej nawigacji. 

bredent oferuje zbiór specjalistycznych materiałów 
potrzebnych w procesie precyzyjnego planowania 
protetycznego i chirurgicznego.
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security-bite bluesecurity-bite blue

Kęsy zwarciowe  Kęsy zwarciowe  

Zestaw
26 szt.:
security-bite blue
2 x 50 ml kartusze
12  kaniule  
 mieszające  
 różowe
12   końcówek, 

REF 580 0002 0

Materiał nakłada się 
bezpośrednio na łuk 
zębowy.

Pacjent trzyma zagry-
ziony materiał, aż ten 
zwiąże.

2

1

Produkty dodatkowe:

Idealnie rozwiązanie dla implantoprotetyki.

Silikonowy materiał opracowany specjalnie 
do pobierania zwarcia w skomplikowanych 
przypadkach. 
• ekstremalnie stabilny
• optymalna twardosć końcowa 
 (92 Shore A/40 Shore D)
• nie spływa w części międzyzębowe
• łatwa obróbka nożykiem i frezem
• neutralny smak i zapach

Pistolet mieszalnik
1 szt.
REF 320 0044 0

Kaniule roz.1 
niebieskie 
12 szt.
REF 320 0045 0

Końcówki, 40 szt. 
REF 580 0002 3

Dane techniczne security-bite blue:

Czas mieszania 30 sek.
Czas twardnienia 60 sek.
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Ustalanie zwarcia

Wały zgryzoweWały zgryzowe

twarde-żółte
104 szt.
14x8x140 mm
REF 430 0018 0

miekkie-różowe
104 szt.
14x8x140 mm
REF 430 0028 0

bardzo twarde-białe
104 szt.
14x8x140 mm
REF 430 0013 0

Wały zgryzowe
w belkach 
średnie-czerwone
104 szt.
14x8x140 mm
REF 430 0023 0

średnie-czerwone
góra/dół
74 szt.
REF 430 0022 0

średnie-czerwone góra
74 szt.
REF 430 0020 0

średnie-czerwone dół
74 szt.
REF 430 0021 0

miękkie-różowe
góra/dół
74 szt.
REF 430 0027 0

miękkie-różowe góra
74 szt.
REF 430 0025 0

miękkie-różowe dół
74 szt.
REF 430 0026 0

twarde-żółte góra/dół
74 szt.
REF 430 0017 0
twarde-żółte góra

74 szt.
REF 430 0015 0

twarde-żółte dół
74 szt.
REF 430 0016 0

bardzo twarde-białe 
góra/dół
74 szt.
REF 430 0012 0

bardzo twarde-białe góra
74 szt.
REF 430 0010 0

bardzo twarde-białe dół
74 szt.
REF 430 0011 0

Prefabrykowane 
wały zwarcio-
we z wosku w 4 
twardościach:

Wklęsłość u pods-
tawy ułatwia pracę 
i skraca jej czas.

Wysoka stabilność 
i dokładne opracowanie 
wałów to dobra baza 
rejestracji zgryzu.

Szybkie połączenie 
woskowych wałów 
z płytą protezy.

Wypro� lowanie dolnej 
części wałów ułatwia 
dopasowanie 
do płyty protezy.

Przygotowany 
model do zamontowa-
nia woskowych 
wałów zgryzowych.

Wały zgryzowe można 
łatwo skracać nożykiem 
do wosku. 

Woskowe wały łatwo 
dopasowują sie do 
płyty protezy.
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Znakomicie sprawdzają się również w protezach częściowych.
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Estetyczne licówki woskoweEstetyczne licówki woskowe

Diagnostyczny wax-up / ustawka  Diagnostyczny wax-up / ustawka  

Estetyczne licówki woskowe
Prefabrykowane elementy woskowe do szybkiego  
wykonywania prac diagnostycznych. Naturalny 
kolor jest warunkiem właściwej estetyki.

Zestaw
240-cz.:
Licówki woskowe
(24 kształty po 
10 licówek)

REF C13 2401 0 

2

Life-beżowy wosk modelowy
25 g
kolor zęba, średni REF 510 0080 0
kolor zęba, twardy REF 510 0081 0

100 g
kolor zęba, średni REF 510 0079 0
kolor zęba, twardy REF 510 0078 0

Możliwość punktowego 
nanoszenia wosku 
znacznie zwiększa 
precyzję pracy.

Wosk w dwóch 
konststencjach i 
kolorze zęba dla 
właściwej wizuali-
zacji estetycznej.

Life-beżowy wosk modelowyLife-beżowy wosk modelowy

1

beauty setupbeauty setup

Do systemu licującego visio.lign przeznaczone 
są woski w naturalnych kolorach A-D. Pozwala 
to juz przy przymiarce ustawienia licówek 
otrzymać właściwą estetykę.

beauty setup
jasny, 25 g 
REF 430 0030 0

ciemny, 25 g 
REF 430 0031 0

2

1
Licówkę pokrywa się 
woskiem od strony 
wewnętrznej i ustawia 
na wale woskowym.

Następnie licówkę 
należy obmodelować 
różowym woskiem.
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Diagnostyczny wax-up / ustawka

Wosk do ustawek

Szybkie i łatwe usta-
wianie zębów
bez potrzeby roz-
grzewania wosku.

Wosk do ustawek 
różowy
220 g
REF 430 0151 0

Wosk do ustawek 
różowy
220 g
REF 430 0157 4

Wosk do ustawek 
różowy
220 g
REF 430 0152 0

Umożliwia łatwe ko-
rygowanie ustawienia 
zębów sztucznych przy 
modelowaniu protez. 

Wosk dzieki swojej 
konsystencji daje się 
łatwo opracowywać, 
bez rozgrzewania.

Przy rozgrzewaniu 
wosk do ustawek 
nie traci kształtu, 
oraz nie spływa.

1 2

3 4

5 6

Zestaw
wosków do ustawek 
rosa, 220 g:
3 rozmiary

REF 430 0149 0

 Zastosowanie w protezach  całkowitych i częściowych.

Różowy wosk modelowy w płytkach.

Dwie grubości płytek i trzy różne konsystencje wosku umożliwiają 
każdemu technikowi indywidualny wybór:

Praktyczne i szybkie 
wykonanie wałów 
zwarciowych z płytek 
woskowych. 

Płytki nadają się do 
blokowania podcieni 
przy wykonywaniu 
łyżek indywidualnych.

Idealny na płyty protez 
dzięki wysokiej
stabilności i wytrzy-
małości wosku.

Umożliwia łatwe 
i szybkie ustawianie 
zębów.

Po wielu przymiarkach 
wosk zachowuje swoją 
stabilność gwarantując 
włąściwą jakość protez.

1 2
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grub pł.
1,25 mm  
opk. 1000 g
75 x 150 x 1,25 mm
miękki, różowy REF 430 0164 3
średni, różowy REF 430 0164 2
twardy, różowy REF 430 0164 1

grub pł.
1,50 mm  
opk. 1000 g
75 x 150 x 1,5 mm
miękki, różowy REF 430 0164 6
średni, rózowy REF 430 0164 5
twardy, różowy REF 430 0164 4

Dzięki swojej plasty-
czności i kleistości 
przytrzymuje zęby 
przed zawoskowaniem.

Trzy różne rozmiary 
wosku umożliwiają ich 
indywidualne dopaso-
wanie do warunków. 

Łatwo adaptuje się do 
płyt protez z wosku 
i tworzyw sztucznych. 

Różowy wosk modelowy w płytkachRóżowy wosk modelowy w płytkach
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  Konwencjonalne planowanie implantologiczne  Konwencjonalne planowanie implantologiczne  

Zestaw
14 szt.:
 1  Kartusz 50 ml 
 1  X-connector 
  10 ml
 12  Kaniuli   
  mieszających 
      roz. 1 
REF 540 0115 8

X-resin OPG. 
Specjalne opalizujące tworzywo do diagnostyki 
RTG. Kontrast materiału jest znakomicie widoczny 
na zdjęciach i daje planiście precyzyjny obraz 
sytuacji.  Łatwy do stosowania z poręcznego 
kartusza.

X-resin OPG

OPG-liniał

Produkty dodatkowe:

Pistolet mieszalnik  Pistolet mieszalnik  Pistolet mieszalnik
1 szt.
REF 320 0044 0
Kaniule mieszające
roz. 1 niebieskie 
12 szt.
REF 320 0045 0

OPG-liniał.
przenosi wymiary w skali 1,25 : 1 ze zdjęcia RTG 
na implant. Liniał można sterylizować, 
a także lekko wyginać.

OPG liniał
1 szt.
REF 580 0127 6

SKY szablony RTGSKY szablony RTG

Szablony RTG
Pasujące do poszczególnych implantów szablony 
RTG w trzech skalach.
Szybkie i pewne planowanie na zdjęciach RTG.

Szablony RTG dla blue 
SKY/narrowSKY, SKY 
classic, miniSKY i white 
SKY umożliwiają szybkie 
i precyzyjne dobranie 
odpowiednich wymiarów 
implantów do planowane-
go zabiegu.

Dzięki szablonom 
zostają wprowadzone 
implanty o właściwych 
wielkościach.
Foto: 
Dr Alius/Dr Gresskowski, 
Nürnberg

Szablony RTG blueSKY/narrowSKY
skala 1:1 skala 1,12:1 skala 1,26:1
REF bSKYMS01 REF bSKYMS12 REF bSKYMS26

Szablony RTG SKY classic
skala 1:1 skala 1,12:1 skala 1,26:1
REF kSKYMS01 REF kSKYMS12 REF kSKYMS26

Szablony RTG miniSKY
skala 1:1 skala1,12:1 skala 1,26:1
REF mSKYMS01 REF mSKYMS12 REF mSKYMS26

Szablony RTG whiteSKY
skala 1:1 skala 1,12:1 skala 1,26:1
REF SKYMS01C REF SKYMS12C REF SKYMS26C
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Nawigacja implantologiczna

1

Estetyczna ustawka 
Wykonana zębami neo.lign systemu licującego
visio.lign. 

2

3

4

5

6

Polecane materiały:

mini1SKY str  54
X-resin str  55

Sytuacja wyjściowa
Model diagnostyczny z gipsu III klasy.

Wypełnianie materiałem X-resin:
Żywicę X-resin wprowadza się do przedlewu, 
który następnie należy nałożyć na model.

Klucz silikonowy
Z masy wyciskowej Putty soft.

Wzmacnianie transparentnym tworzywem
Łuk zębowy z X-resin wzmacnia się 
przeźroczystym tworzywem w celu uzyskania 
właściwej stabilności i odporności. Po opraco-
waniu tworzywo należy wypolerować. 

Replikowanie łuku zębowego z X-resin 
Po związaniu materiału X-resin, należy usunąć 
przedlew silikonowy, a biały łuk zębowy 
opracować i za� ksować na modelu. 

Szablony diagnostyczne RTG
Precyzyjne, opalizujące szablony RTG z ustawio-
nymi łukami zębowymi są gwarantem właściwej 
diagnostyki  (CT/DVT oraz RTG).
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mini1SKY

Implanty mini1SKY 
Implanty mini1SKY stanowią bazę, na której precyzyjnie i pewnie 
kotwiczy się szablony implantologiczne podczas diagnostyki 
oraz planowania 3D. Minimalnie inwazyjne implanty stanowią 
komfortowe utrzymanie dla szablonów diagnostycznych 
i chirurgicznych.

mini1SKY
dł.  6 mm, REF m1SKYL06
dł. 10 mm, REF m1SKYL10

1

2

543

Sytuacja wyjściowa 
dla bezzębnej szczęki.

Wiertłem Twistdryl 
wykonuje się nawiert 
pod implant.

Następnie wprowadza 
się implant mini1SKY.

SKY-OR55 O-Ring 
umieszcza się w pod-
cieniu główki implantu 
mini1SKY.

Następnie należy 
pobrać wycisk.

miniSKY OP-Tray
Kaseta zabiegowa do implantów miniSKY 
REF MSKYOT41

O-Ring
6 szt.
REF SKY-OR55

Produkty dodatkowe:

breciform D jednorazowe łyżki wyciskowe 
Zestaw startowy
po 10 łyżek g/d, roz. S, M, L , XL
10 breciform D-stopki
10 breciform D-kładki 
REF 580 UOTS S

brecision implant heavy
380 ml masa wyciskowa
5 mieszalników
1 zbiornik
REF 580 BH38 0

brecision implant light
2 x 50 ml kartusze, orange
10 kaniuli mieszających 
10 intra-oral-Tips
REF 580 BL05 0

  Nawigacja implantologiczna  Nawigacja implantologiczna  
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Nawigacja implantologiczna

X-resin

Obraz jest podstawą planowania 

Laboratorium
 Z szablonami RTG i pinami referecyjnymi stają 
się widoczne właściwe obszary przyszłego pola 
protetycznego.

Lekarz
Dostaje instrument pozwalający właściwie 
zaplanować leczenie implantologiczne 
i protetyczne.

Pacjent
Na podstawie przedstawionych przez 
lekarza obrazów i wizualizacji otrzymuje 
wiedzę potrzebną do podjęcia decyzji 
o wyborze wariantu proponowanego 
leczenia implantologicznego i protetycznego.

X-resin 
Kontrastowy materiał w paście do diagnostyki i planowania przedza-
biegowego w implantologii i implantoprotetyce
Dla minimalnie inwazyjnej implantologii planowanie protetyczne 
i na jego bazie planowanie chirurgiczne jest złotym standardem. 
Rodzina produktów X-resin oferuje tworzywa, które cechuje znakomita 
kontrastowość w obrazie RTG, co jest warunkiem właściwej oceny 
sytuacji w jamie ustnej pacjenta.
Materiał X-resin jest prosty i łatwy w użyciu:
•  na bazie modelu sytuacyjnego wykonuje się planowanie protetyczne
•  projekt protetyczny przenosi się na szablon do skanowania z kontra-

stującymi w CT, DVT zębami
• kontrastujące zęby wykonuje się z materiału X-resin
•  łuk zębowy z  materiału X-resin wzmacnia się transparentnym 

tworzywem w celu uzyskania  odpowiedniej stabilnosci dla tuleji 
chirurgicznych.

X-resin CT, DVT
50 ml kartusz
REF 540 0116 8

Zestaw
14 szt.
 1  kartusz 50 ml 
 1  X-connector 10 ml
 12  kaniuli mieszających 12  kaniuli mieszających
      roz. 1 niebieskie
REF 540 0115 9

X-resin CT DVT 
jest specjalnie 
opracowanym, 
kontrastowym 
materiałem do 
diagnostyki 
komputerowej.
Cechuje go kontrast, 
który nie zakłóca 
promieniowania i 
poprawia precyzję 
obrazu. 

11 2 3

4 5 6

7 8 9

Model diagnostyczny 
z implantami mini1SKY 
wykonuje się z gipsu 
III klasy.

Ustawkę wykonano z 
zębami neo.lign syste-
mu licującego visio.lign. 

Masą silikonową Putty
soft stabilizuje się 
ustawkę. 

Matryce do planowania 
mini1SKY zakłada się na 
główki implantów, 
a ich podcienie blokuje 
woskiem.

Klucz silikonowy z 
Putty soft wypełnia się 
materiałem X-resin 
i osadza na modelu.

Po zdjęciu przedlewu 
zęby trwale łączy się 
z modelem.

Łuk zębowy z X-resin 
wzmacnia się transpa-
rentnym tworzywem.

Opracowany szablon 
do skanowania.

Łuk zębowy z X-resin
zostaje pokryty 
materiałem 3D-resin i 
tak powstaje kombina-
cja  szablonu diagnosty-
cznego i chirurgicznego.

W obrazie 3D skano-
wane zęby są dobrze 
widoczne na swoich 
pozycjach.

X-connector
Bond 10 ml
REF 540 0116 0

Wykonanie szablonów RTG z X-resin CT, DVT



2 Planowanie protetyczne / planowanie 3D56 telefon 061 8740 239

X-resin

  Nawigacja implantologiczna  Nawigacja implantologiczna  

neo.lign pełne zęby
biofunkcjonalne i 
estetyczne, z wysoko-
usieciowanego PMMA. 

mini1SKY matryce 
do planowania
3 szt.
REF m1SKYPLM

mini1SKY tytanowy 
analog implantu
REF m1SKYXIA 

Dentaplast KFO                         

100 g  proszek REF 540 0018 3 
100 ml  płyn  REF 540 0018 4 

500 g  proszek  proszek  proszek REF 540 0018 5   
500 ml  płyn  REF 540 0018 6  

1000 g  proszek  proszek  proszek REF 540 0018 7      
1000 ml płyn  REF 540 0018 8         

Produkty dodatkowe:

brecision Putty soft
Masa silikonowa 
twardość 65 Shore A
250 ml baza (szara) 
250 ml katalizator 
(biały) 2 łyżki
REF 580 0002 4

Kaniule mieszające 
rozm. 1 niebieskie 
12 szt.
REF 320 0045 0

Pistolet mieszający
1 szt. 
REF 320 0044 0

haptosil D
Silikon na przedlewy
twardość  90 Shore A
Komponent A i B 
po 1300 g 
REF 540 0118 0
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Silikonowy lakier  kontrastujący RTG

X-resin � ow

1 3

Silikonowy lakier kontrastujący dla dia-
gnostyki. X-resin � ow pozwala w minutę 
wykonać szablon diagnostyczny z dotych-
czasowej protezy pacjenta.

Lakier nanieść na umytą, suchą protezę pacjenta, 
cieńko rozprowadzić jednorazowym pędzlem 
i krótko utwardzić. Szablon jest gotowy.

X-resin � ow zostaje 
naniesiony na czystą 
i suchą protezę.

Z pomocą pędzelka 
X-resin � ow zostaje 
rozprowadzony na 
powierzchni protezy.

Lakierem nie pokrywa 
się płyty protezy, 
aby nie zniekształcić 
obrazu, oraz pozostawić 
pacjentowi miejsce na 
jej dotykanie palcami.

Wyrażnie widocz-
ny przebieg łuku 
zębowego w obrazie 
diagnostycznym. 

Kaniule mieszające  
roz. 1 niebieskie 
12 szt.
REF 320 0045 0

Pistolet mieszający
1 szt. 
REF 320 0044 0

Produkty dodatkowe:

X-resin � ow
Podwójny kartusz 
dla precyzyjnego 
i komfortowego 
dozowania
50 ml
REF 580 0115 9

X-resin � ow w obrazie (DT/DVT) jest optymalnie 
widoczny.

W obrazie (DVT lub CT) kontury zębów są 
wyrażnie widoczne, co znacząco ułatwia 
planowanie protetyczne i chirurgiczne.

Lakierem pokrywa się tylko zęby protezy, 
płytę pozostawiając wolną. 

Po zobrazowaniu lakier daje się łatwo usunąć 
z protezy.

2

Dotychczasowa proteza szablonem diagnostycznym.



2 Planowanie protetyczne / planowanie 3D58 telefon 061 8740 239

Szablony chirurgiczne

3D-resin

Specjalne tworzywo do wykonywania szablonów chirurgicznych
Szablony chirurgiczne sa podstawowym narzędziem współczesnej 
implantologii. Do ich wykonania służy materiał 3D-resin cechujący się 
wieloma zaletami:
• autopolimeryzat w kartuszu
• stabilny w temp. 138° C
• łatwy w obróbce
• szybkowiążący

Laboratorium
Szybkie i ekonomiczne wykonanie  precyzyjnych 
i trwałych szablonów do zabiegów implanto-
logicznych.

Lekarz
Szablony zwielokrotniają precyzję i szybkość 
zabiegu wprowadzenia implantów.

Pacjent
Jest bene� cjentem całego zbioru korzyści jakie 
daje operacja przy użyciu szablonu chirurgicz-
nego.

Precyzyjnie, szybko, komfortowo

3D-resin
jest dwuskładnikowym, autopolimeryzującym tworzywem w kartuszach, 
które pozostaje stabilne przy ogrzaniu do 138° C.  Z tworzywa 3D-resin 
wykonuje się szablony chirurgiczne w implantologii.

3D-resin
50 ml kartusz
REF 540 0116 9

X-connector
bond
10 ml
REF 540 0116 0

3

65

Zestaw
14 szt.
 1  kartusz 50 ml
 1  X-connector 
  10 ml
 12  kanałów  
  mieszających
  roz. 1 niebies- 
  kich
REF 540 0116 4REF 540 0116 4
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Model należy oizolować 
izolatorem Isplast ip.

Materiał 3D-resin
zaaplikować 
bezpośrednio 
na model.

Nałożyć folię na 
materiał i rozprowadzić 
go palcami po modelu.

Szablon chirurgiczny 
należy właściwie 
opracować.

Model umieścić na 
stoliku i wykonać 
nawierty według 
koordynat.

Tuleje umieścić w 
nawiertach i umocować 
klejem SERACOLL UV.
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Kaniule mieszające 
rozm. 1 niebieskie 
12 szt.
REF 320 0045 0

Pistolet mieszający
1 szt. 
REF 320 0044 0

Produkty dodatkowe:

Isoplast ip
750 ml
REF 540 0101 9

SERACOLL UV
światłoutwardzalny 
klej do wosku
2 x 3 ml
2 stopki
REF 540 0115 1

SKYplanX tuleje 
po 5 szt.:

Ø 2,39  REF SXBHI239

Ø 3,09 REF SXBHI309  

Ø 3,33  REF SXBHI333   

Ø 3,59 REF SXBHI359   

Ø 3,83 REF SXBHI383    

Ø 4,09  REF SXBHI409  

Ø 4,33 REF SXBHI433

SKYplanX 
tuleje matki 
po 5 szt. 

Ø 4,53 
REF SXBHM453

Ø 5,55 
REF SXBHM555

Szablony chirurgiczne

3D-resin

SKYplanX 
wiertło do tuleji 
po 1 szt.

Ø 4,53 
REF SplanX47

Ø 5,55
REF SplanX55

SKYplanX 
klucz do tuleji 
po 1 szt.
Ø 2,39 REF SplanX52
Ø 4,53 REF SplanX46
Ø 5,55 REF SplanX51
SKY analogi REF SplanX53 
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NOWE SZANSE NA TWÓJ SUKCES 
NAUKA W I Z AKADEMIĄ BREDENTU

Stała wymiana idei, myśli i doświadczeń legła 
u podstaw powołania Akademii Bredentu.

Jest to interdysciplinarna incjatywa łącząca 
wiele dziedzin nauki związanej ze stomatologią, 
a właściwie szeroko pojętą ochroną zdrowia 
pacjenta. 

Współczesne programy terapeutyczne stają się 
wielopłaszczyznowe, łącząc takie dziedziny jak 
chirurgia i protetyka szczękowo-twarzowa, chi-
rurgia i protetyka implantologiczna, klasyczna 
protetyka, ale również chirurgia plastyczna czy 
psychologia. Wszechobecna w naszej kulturze 
estetyka stała się królową stomatologii, 
a dygitalizacja medycyny jest faktem.

Te wszystkie dziedziny potrzebują technologii 
i materiałów, ale przede wszystkim praktyków, 
którzy dzięki wzajemnej komunikacji będą w 
stanie realizować coraz bardziej rozbudowane 
i wymagające leczenie dentystyczne.

Międzynarodowe konferencje i kursy organizo-
wane przez bredent stały się zalążkiem idei, 
która zkrystalizowała się powołaniem Akademii. 

Informacje o wydarzeniach naukowych znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej! 

www.bredent.com!

Serdecznie zapraszamy !!!


