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Ðëáôöüñìáò

Σχεδιασμένο με χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν 
αισθητικά αποτελέσματα μέσω της διατήρησης 
των περιεμφυτευματικών ιστών



Μέση τιμή αδρότητας επιφάνειας:

Πως επιτυγχάνεται η Διατήρηση 
των περιεμφυτευματικών ιστών 
με τη χρήση του

Προστασία των μαλακών ιστών
Λόγω σχεδιασμού της σύνδεσης μεταξύ εμφυτεύματος-κολοβώματος
¸ñåõíåò êáôáäåéêíýïõí üôé ç ìç åðáñêÞò óôåãáíüôçôá óýíäåóçò åìöõôåýìáôïò-êïëïâþìáôïò åðéôñÝðåé 
ôçí âáêôçñéäéáêÞ äéáññïÞ óôïõò ðáñáêåßìåíïõò éóôïýò. ÁõôÞ ç åðéìüëõíóç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå 
öëåãìïíÞ êáé íá áõîÞóåé ôçí ðéèáíüôçôá õößæçóçò ôùí ìáëáêþí éóôþí ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá.

Áðïôåëåóìáôéêüôåñç
óôåãáíüôçôá óýíäåóçò

Η σύνδεση Certain Connection
είναι σχεδιασμένη 

με αυστηρές προδιαγραφές
των ανοχών διασύνδεσης 

και των δυνάμεων σύσφιξης 
ώστε να ελαχιστοποιείται

η πιθανότητα μικροδιαρροής.

Óõãêñéíüìåíç ìå ôï ìÝóï üñï
ôùí premium áíôáãùíéóôþí

Η πατενταρισμένη Gold-Tite επιφάνεια της βίδας 
δρα ως λιπαντικό μέσο μεταξύ της επιφάνειας 

της βίδας και των εσωτερικών σπειρών 
του εμφυτεύματος ενώ ταυτόχρονα συμπιέζεται 

στα τοιχώματα των σπειρών μεγιστοποιώντας 
έτσι τη σταθερότητα του κολοβώματος.

Áýîçóç óôéò äõíÜìåéò óýóöéîçò
ôçò ÷ñõóÞò âßäáò 

óõãêñéíüìåíç ìå âßäåò ðïõ 
äåí äéáèÝôïõí ÷ñõóÞ åðßóôñùóç

Διατήρηση του οστού της φατνιακής ακρολοφίας
Λόγω της ενσωματωμένης στο σχεδιασμό του εμφυτεύματος 

διαμόρφωσης εναλλαγής πλατφόρμας
Ç åíóùìáôùìÝíç äéáìüñöùóç åíáëëáãÞò ðëáôöüñìáò ìåôáôïðßæåé ôç óýíäåóç êïëïâþìáôïò-åìöõôåýìáôïò ðñïò 
ôï êÝíôñï ôçò ðñïóèåôéêÞò ðëáôöüñìáò äçìéïõñãþíôáò ì' áõôü  ôïí ôñüðï Ýíá âéïëïãéêü åýñïò ìåôáîý ôïõ 
óõíäåôéêïý éóôïý êáé ôçò óýíäåóçò ôïõ êïëïâþìáôïò ìå ôï åìöýôåõìá. Áõôü óõìâÜëëåé óôç äéáôÞñçóç ôïõ ïóôïý.

Áðþëåéá ôïõ ïóôïý 
ôçò öáôíéáêÞò áêñïëïößáò

Σύμφωνα με έρευνες με τη χρήση εμφυτευμάτων με 
ενσωματωμένη διαμόρφωση εναλλαγής πλατφόρμας 

PREVAIL ελαχιστοποιείται η απώλεια οστού 
της φατνιακής ακρολοφίας στο επίπεδο των 0.37mm.

Ενισχυμένη 
Οστεοενσωμάτωση

Ενα σύγχρονο εμφύτευμα για:

Σε προ-κλινικές μελέτες η επιφάνεια του εμφυτεύματος 3i 
T3 implant με DCD καταδεικνύει αυξημένη ενσωμάτωση 
κατά την πρώιμη διαδικασία της οστικής επούλωσης.

Αύξηση της αρχικής
σταθερότητας

Περιορισμό 
του κινδύνου εμφάνισης 
περιεμφυτευματίτιδας

Η μακρογεωμετρική σχεδίαση του 3i T3 implant
αυξάνει την πρωτογενή επαφή οστού - 
εμφυτεύματος.

"Η μεγιστοποίηση της αρχικής σταθερότητας
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της
βιολογικής ανάκτησης καθώς η αρχική 
μηχανική σταθερότητα μειώνεται. 
Η μακρογεωμετρική σχεδίαση του 
εμφυτεύματος και η μορφολογία της 
επιφάνειάς του συνδράμουν στην αύξηση της 
αρχικής σταθερότητας με αποτέλεσμα την 
επιτάχυνση της διαδικασίας οστικής
επούλωσης κατά την διάρκεια των 3 πρώτων 
εβδομάδων΄΄.

Δείκτης αδρότητας επιφάνειας:

1,4

Επίτευξη
οστεοενσωμάτωσης

Η διακριτή εναπόθεση κρυστάλλων φωσφορικού
ασβεστίου βοηθά στη δημιουργία ισχυρού
δεσμού μεταξύ του οστού και του εμφυτεύματος

Sub-Micron Ìïñöïëïãßá

Fine-Micron Ìïñöïëïãßá

Η διπλά αδροποιημένη σε λουτρό οξέων επιφάνεια
με απόσταση από κορυφή σε κορυφή 1-3 micron
υποβοηθά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων

Coarse-Micron Ìïñöïëïãßá

Η επιφάνεια Media Blasted με χαρακτηριστικά 
10+ micron η οποία διευκολύνει τη διατήρηση 
του αιμοπεταλιακού θρόμβου

Το 3i T3 implant χρησιμοποιεί την επιστημονικά
®τεκμηριωμένη τεχνολογία επιφάνειας OSSEOTITE

στο μυλικό τμήμα του εμφυτεύματος. Σε μιά έρευνα
πενταετούς διάρκειας η διπλά αδροποιημένη με 
οξέα επιφάνεια OSSEOTITE συγκρινόμενη με μη 
αδροποιημένη επιφάνεια δεν παρουσίασε αυξημένο 
ρίσκο εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας 
ή επιπλοκών των μαλακών ιστών.

Η διακριτή εναπόθεση κρυστάλλων φωσφορικού
ασβεστίου βοηθά στη δημιουργία ισχυρού
δεσμού μεταξύ του οστού και του εμφυτεύματος

Sub-Micron Ìïñöïëïãßá

Fine-Micron Ìïñöïëïãßá
Η διπλά αδροποιημένη σε λουτρό οξέων επιφάνεια
με απόσταση από κορυφή σε κορυφή 1-3 micron
υποβοηθά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων



Μέση τιμή αδρότητας επιφάνειας:

Πως επιτυγχάνεται η Διατήρηση 
των περιεμφυτευματικών ιστών 
με τη χρήση του

Προστασία των μαλακών ιστών
Λόγω σχεδιασμού της σύνδεσης μεταξύ εμφυτεύματος-κολοβώματος
¸ñåõíåò êáôáäåéêíýïõí üôé ç ìç åðáñêÞò óôåãáíüôçôá óýíäåóçò åìöõôåýìáôïò-êïëïâþìáôïò åðéôñÝðåé 
ôçí âáêôçñéäéáêÞ äéáññïÞ óôïõò ðáñáêåßìåíïõò éóôïýò. ÁõôÞ ç åðéìüëõíóç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå 
öëåãìïíÞ êáé íá áõîÞóåé ôçí ðéèáíüôçôá õößæçóçò ôùí ìáëáêþí éóôþí ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá.

Áðïôåëåóìáôéêüôåñç
óôåãáíüôçôá óýíäåóçò

Η σύνδεση Certain Connection
είναι σχεδιασμένη 

με αυστηρές προδιαγραφές
των ανοχών διασύνδεσης 

και των δυνάμεων σύσφιξης 
ώστε να ελαχιστοποιείται

η πιθανότητα μικροδιαρροής.

Óõãêñéíüìåíç ìå ôï ìÝóï üñï
ôùí premium áíôáãùíéóôþí

Η πατενταρισμένη Gold-Tite επιφάνεια της βίδας 
δρα ως λιπαντικό μέσο μεταξύ της επιφάνειας 

της βίδας και των εσωτερικών σπειρών 
του εμφυτεύματος ενώ ταυτόχρονα συμπιέζεται 

στα τοιχώματα των σπειρών μεγιστοποιώντας 
έτσι τη σταθερότητα του κολοβώματος.

Áýîçóç óôéò äõíÜìåéò óýóöéîçò
ôçò ÷ñõóÞò âßäáò 

óõãêñéíüìåíç ìå âßäåò ðïõ 
äåí äéáèÝôïõí ÷ñõóÞ åðßóôñùóç

Διατήρηση του οστού της φατνιακής ακρολοφίας
Λόγω της ενσωματωμένης στο σχεδιασμό του εμφυτεύματος 

διαμόρφωσης εναλλαγής πλατφόρμας
Ç åíóùìáôùìÝíç äéáìüñöùóç åíáëëáãÞò ðëáôöüñìáò ìåôáôïðßæåé ôç óýíäåóç êïëïâþìáôïò-åìöõôåýìáôïò ðñïò 
ôï êÝíôñï ôçò ðñïóèåôéêÞò ðëáôöüñìáò äçìéïõñãþíôáò ì' áõôü  ôïí ôñüðï Ýíá âéïëïãéêü åýñïò ìåôáîý ôïõ 
óõíäåôéêïý éóôïý êáé ôçò óýíäåóçò ôïõ êïëïâþìáôïò ìå ôï åìöýôåõìá. Áõôü óõìâÜëëåé óôç äéáôÞñçóç ôïõ ïóôïý.

Áðþëåéá ôïõ ïóôïý 
ôçò öáôíéáêÞò áêñïëïößáò

Σύμφωνα με έρευνες με τη χρήση εμφυτευμάτων με 
ενσωματωμένη διαμόρφωση εναλλαγής πλατφόρμας 

PREVAIL ελαχιστοποιείται η απώλεια οστού 
της φατνιακής ακρολοφίας στο επίπεδο των 0.37mm.

Ενισχυμένη 
Οστεοενσωμάτωση

Ενα σύγχρονο εμφύτευμα για:

Σε προ-κλινικές μελέτες η επιφάνεια του εμφυτεύματος 3i 
T3 implant με DCD καταδεικνύει αυξημένη ενσωμάτωση 
κατά την πρώιμη διαδικασία της οστικής επούλωσης.

Αύξηση της αρχικής
σταθερότητας

Περιορισμό 
του κινδύνου εμφάνισης 
περιεμφυτευματίτιδας

Η μακρογεωμετρική σχεδίαση του 3i T3 implant
αυξάνει την πρωτογενή επαφή οστού - 
εμφυτεύματος.

"Η μεγιστοποίηση της αρχικής σταθερότητας
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της
βιολογικής ανάκτησης καθώς η αρχική 
μηχανική σταθερότητα μειώνεται. 
Η μακρογεωμετρική σχεδίαση του 
εμφυτεύματος και η μορφολογία της 
επιφάνειάς του συνδράμουν στην αύξηση της 
αρχικής σταθερότητας με αποτέλεσμα την 
επιτάχυνση της διαδικασίας οστικής
επούλωσης κατά την διάρκεια των 3 πρώτων 
εβδομάδων΄΄.

Δείκτης αδρότητας επιφάνειας:

1,4

Επίτευξη
οστεοενσωμάτωσης

Η διακριτή εναπόθεση κρυστάλλων φωσφορικού
ασβεστίου βοηθά στη δημιουργία ισχυρού
δεσμού μεταξύ του οστού και του εμφυτεύματος

Sub-Micron Ìïñöïëïãßá

Fine-Micron Ìïñöïëïãßá

Η διπλά αδροποιημένη σε λουτρό οξέων επιφάνεια
με απόσταση από κορυφή σε κορυφή 1-3 micron
υποβοηθά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων

Coarse-Micron Ìïñöïëïãßá

Η επιφάνεια Media Blasted με χαρακτηριστικά 
10+ micron η οποία διευκολύνει τη διατήρηση 
του αιμοπεταλιακού θρόμβου

Το 3i T3 implant χρησιμοποιεί την επιστημονικά
®τεκμηριωμένη τεχνολογία επιφάνειας OSSEOTITE

στο μυλικό τμήμα του εμφυτεύματος. Σε μιά έρευνα
πενταετούς διάρκειας η διπλά αδροποιημένη με 
οξέα επιφάνεια OSSEOTITE συγκρινόμενη με μη 
αδροποιημένη επιφάνεια δεν παρουσίασε αυξημένο 
ρίσκο εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας 
ή επιπλοκών των μαλακών ιστών.

Η διακριτή εναπόθεση κρυστάλλων φωσφορικού
ασβεστίου βοηθά στη δημιουργία ισχυρού
δεσμού μεταξύ του οστού και του εμφυτεύματος

Sub-Micron Ìïñöïëïãßá

Fine-Micron Ìïñöïëïãßá
Η διπλά αδροποιημένη σε λουτρό οξέων επιφάνεια
με απόσταση από κορυφή σε κορυφή 1-3 micron
υποβοηθά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων
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Φωκίδος 57-59, 115 27 Γουδί, Τηλ.: 210.74.86.900

Fax: 2310.862.090

Προσθετικές επιλογές

3i T3 Non-Platform Switched - Parallel Walled Implants
3,25 mm (D) x 

3,4 mm (P)
4 mm (D) x 
4,1 mm (P)

5 mm (D) x 
5 mm (P)

6 mm (D) x 
6 mm (P)

8,5 mm BOSS385 BOSS485 BOSS585 BOSS685

 10 mm BOSS310 BOSS410 BOSS510 BOSS610

11,5 mm BOSS311 BOSS411 BOSS511 BOSS611

13 mm BOSS313 BOSS413 BOSS513 BOSS613

15 mm BOSS315 BOSS415 BOSS515 BOSS615

18 mm BOSS318 BOSS418 N/A N/A

BOSS413

3i T3 Non-Platform Switched - Tapered Implants
3,25 mm (D) x 

3,4 mm (P)
4 mm (D) x 
4,1mm (P)

5 mm (D) x 
5 mm (P)

6 mm (D) x 
6 mm (P)

8,5 mm BOST3285 BOST485 BOST585 BOST685

 10 mm BOST3210 BOST410 BOST510 BOST610

11,5 mm BOST3211 BOST411 BOST511 BOST611

13 mm BOST3213 BOST413 BOST513 BOST613

15 mm BOST3215 BOST415 BOST515 BOST615

BOST413


