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Distributed by:

LOCATOR
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΕΝѲΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ (LODI)
®

Έως τώρα, η επιλογή ενός μικρής διαμέτρου εμφυτεύματος συχνά
σήμαινε το να θυσιαστούν η αισθητική και τελικά η ικανοποίηση του
ασθενούς. Η εμφάνιση του Locator συστήματος εμφυτευμάτων για
επένθετες οδοντοστοιχίες (LODI) αποτελεί μία πρωτοπορία της
Zest Anchors.
To LODI είναι ιδανικό για ασθενείς με ολική ή μερική νωδότητα με σοβαρή
απορρόφηση και πολύ λεπτή φατνιακή ακρολοφία. Το τυπικό σχέδιο
θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς θα ήταν οστική αναγέννηση που θα
απαιτούσε μία μακρά διαδικασία με επιπρόσθετες επεμβάσεις και επιπλέον
έξοδα. Για αυτούς τους λόγους, οι ασθενείς συνήθως απορρίπτουν τη
θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα.
Τώρα μπορείτε να προσφέρετε σε αυτούς τους ασθενείς μία προσιτή
επιλογή θεραπείας.
Τα εμφυτεύματα μικρής διαμέτρου για επένθετες οδοντοστοιχίες LODI
αποτελούν μία λιγότερο επεμβατική, καθώς και προβλέѱιμη και
ανθεκτική επιλογή για τους ασθενείς. Στην ουσία, η Zest με τα LODI
προσφέρει τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς τους μία
αποτελεσματική, προβλέѱιμη και προσιτή οικονομικά για ασφαλείς
οδοντοστοιχίες.

Μια εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς που
απορρίπτουν το οστική αναγέννηση ή έχουν
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
Μία λύση στους περιορισμούς που υπήρχαν
με τα mini εμφυτεύματα O-Ball
Απλή τεχνική για ελάχιστα επεμβατικές
διαδικασίες χωρίς διάνοιξη κρημνών
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα με την καλύτερη
στην κατηγορία του εφαρμογή με Locator

ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΙΝΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ O-BALL

∆ραματική μείωση του κατακόρυφου ύψους
για την ανακούφιση του ασθενούς
όταν η οδοντοστοιχία έχει αφαιρεθεί
– καθώς και μεγαλύτερη αντοχή
της οδοντοστοιχίας.
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1 Εμφύτευμα
1 Σύνδεσμος Locator
1 LODI πακέτο πλαστικών συγκράτησης
Το κάθε πακέτο πλαστικών συγκράτησης περιέχει ότι χρειάζεστε
για να επιλέξετε το επίπεδο συγκράτησης και διόρθωσης
γωνίωσης για να γίνει πιό εύκολη για τον ασθενή η
τοποθέτηση και αφαίρεση της οδοντοστοιχίας.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΚΟΛΟΥѲΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΣΤΩΝ
:

2,4mm

12mm.

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΟΡѲΩΣΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ –
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Τα αρσενικά του Locator και τα αρσενικά παρατεταμένης διάρκειας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα συγκράτησης, 0-5lbs., επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την ιδανική συγκράτηση και να διευκολύνετε τη διόρθωση γωνίωσης αποκλινόντων εμφυτευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν και την μασητική λειτουργία του ασθενούς. Αντίθετα, το τυπικό O-Ball μίνι
εμφύτευμα ενός τεμαχίου έχει μόνο ένα βαθμό συγκράτησης και δεν επιτρέπει διόρθωση γωνίωσης αποκλινόντων εμφυτευμάτων.
Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες θεραπείας και πιθανώς θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή και τη λειτουργία της οδοντοστοιχίας.

ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΟΥ LOCATOR
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ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣѲΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝѲΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.
ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ LOCATOR ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΕΝѲΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ (LODI) ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ѲΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΣѲΕΝΕΙΣ ΣΑΣ!
Distributed by
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Impladend
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Φωκίδος 57-59, 115 27 Γουδί, Τηλ.: 210.74.86.900
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βασ. Όλγας 48, 546 42, Τηλ.: 2310.501.651, Fax: 2310.862.090
ΚΥΠΡΟΣ: Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Καραϊσκάκη 19, Λεμεσός, Τηλ.: 00357.2537.6631
www.impladend.com • E-mail: info@impladend.com

