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MEMBRANY
T-GEN membrana kolagenowa resorbowalna (osierdzie wieprzowe)
Surgitime PTFE membrana nieresorbowalna
Membrany dptfe
Siatki tytanowe 3d
Surgitime Titanium membrana tytanowa perforowana
Surgitime Titanium SEAL membrana tytanowa nieperforowana
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BIONNOVATION FIXATION SYSTEM zestaw narzędzi i śrub tytanowych

70

TENT SCREW śruby namiotowe

72

ZESTAW PINÓW TYTANOWYCH NIKE

74

ZESTAW narzędzi, pinów, śrub

76

MASZYNOWE NARZĘDIA ENDODONTYCZNE

77

CAIMAN skrobaczka kostna

78

BLOOD STOP opatrunek hemostatyczny-resorbowalny

79

SZWY CHIRURGICZNE resorbowalne, nieresorbowalne

80

WIERTŁO DO DEKORTYKACJI

82

WIERTŁO DO POBIERANIA KOŚCI

83

WIERTŁA DO SOCKET SHIELD TECHNIQUE

84

WIRÓWKA MEDYCZNA TDC - PRP

85

DENTOLOGIC / LEXWO narzędzia stomatologiczne

86
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O NAS
FIRMA C.WITT DENTAL
istnieje na rynku od 14 lat. Zapewniamy
lekarzom najwyższej jakości szwajcarski system
implantologiczny Thommen Medical,
profesjonalne lupy z optyką Swarovskiego,

materiały i narzędzia do regeneracji tkanek
twardych i miękkich. Organizujemy też
profesjonalne, certyfikowane szkolenia
w kraju i za granicą.

C.WITT DENTAL JEST DYSTRYBUTOREM
• szwajcarskiej firmy implantologicznej
Thommen Medical produkującej system SPI
(Swiss Precision and Innovation),
• niemieckiej firmy StarMed produkującej
najwyższej jakości lupy stomatologiczne
z optyką Swarovskiego,
• w ofercie ma również biomateriały i membrany
firmy Bionnovation, Bioland i Biovision,
• profesjonalne ostrza do mikrochirurgii
stomatologicznej,

4
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• zestaw instrumentów TOUCHGRIP
zaprojektowany przez prof. Hürzeler’a oraz
dr Zuhr’a będący odpowiedzią na podstawowe
potrzeby chirurgii implantologicznej
i periodontologicznej,
• zestaw pinów tytanowych KALOS KIT oraz MEISINGER
do mocowania membran,
• materiały szewne resorbowalne
i nieresorbowalne.
• maszynowe i ręczne narzędzia endodontyczne Orodeka

C.WITT DENTAL ORGANIZUJE
• profesjonalne kongresy, szkolenia i sympozja naukowe z dziedziny implantologii, chirurgii szczękowej,
diagnostyki stomatologicznej i okluzji w kraju i za granicą,
• od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami szkoleniowymi na całym świecie,
• nasza firma słynie również ze wspaniale zorganizowanych spotkań szkoleniowych z dziedziny
implantoprotetyki, endodoncji oraz okluzji w przepięknej, górskiej miejscowości St. Lambrecht
w Austrii.

Katalog produktów
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SZKOLENIA
NASZĄ MISJĄ JEST ORGANIZOWANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SZKOLEŃ
Zespół C.Witt Dental tworzą ludzie z pasją, którzy stawiają na rozwój firmy oraz własny.
Organizują, prowadzą i sponsorują konferencje, warsztaty a także inne spotkania
tematyczne na całym świecie:
• Niemcy
• Austria
• Grecja
• Brazylia
• Polska
• Brazylia
• Czechy
• Węgry
• Włochy
• Chorwacja

6
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Christian Witt-Doerring, Marcin Miłkowski

Na drodze do doskonałości

cwittdental.pl/szkolenia
Katalog produktów
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KONFERENCJE
C. Witt Dental jest organizatorem
profesjonalnych szkoleń skierowanych zarówno
dla osób rozpoczynających karierę w branży
stomatologiczno-protetycznej, studentów jak i
doświadczonych lekarzy. Organizujemy szkolenia
dentystyczne, warsztaty i wykłady o niezwykle
wysokim poziomie w kraju i za granicą,
m.in. w prestiżowym ośrodku
Hürzeler/Zuhr w Monachium.

Niezmiennie, od lat hasłem przewodnim naszej
działalności dydaktycznej jest hasło:
EDUKACJA-REKREACJA-KOMUNIKACJA,
co widać na zdjęciach i relacjach filmowych.

LUDZIE
Mamy zaszczyt współpracować ze wspaniałymi
wykładowcami. Bez tych ludzi nasza praca nie
miałaby sensu a firma C.Witt DENTAL nie mogłaby

13-19.07.2020, St. Lambrecht, Rodzinne Spotkanie
Implantologiczne
19-25.07.2020, St. Lambrecht, VII Letnie Spotkanie
Implantologiczne

12
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się rozwijać. To dzięki nim możemy zapewnić
Państwu szkolenia na wysokim poziomie,
konsultacje i wymianę doświadczeń.

Harmonogram najbliższych szkoleń
można zobaczyć na naszej stronie
www.cwittdental.pl oraz na naszym
fanpage’u.

29-30.11.2019, Wrocław, Chirurgia śluzówkowodziąsłowa, prof. dr hab. Marzena Dominiak

26-1.02.2020, St. Lambrecht XIV Zimowe Spotkanie Implantologiczne

Katalog produktów
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8-11.11.2019, Kraków, Najnowsze trendy w chirurgii
stomatologicznej, dr Radosław Jadach, dr Rino Burkhardt,
dr Jurii Gutsaliuk, dr Samvel Bleyan, dr Bobia Florin,
dr Frank Zastrow

25-26.10.2019, Częstochowa, Praca w pełnej nawigacji,
dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk
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7-11.09.2019, Włochy, Rimini, Implant therapy.
The integrated treatment plan, dr Mauro Merli

5.09. 2019, Monachium, All-in-two, prof. Markus Hürzeler
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22.03-2.04.2019, Brazylia, Zaawansowana regeneracja
kości i tkanek miękkich w implantologii

16
12
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29.06-6.07.2019, Rejs po Zatoce Sarońskiej,
dr n.med. Daniel Ciapiński

Katalog produktów
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27.11-07.12.2021, Brazylia, Zaawansowana regeneracja
kości i tkanek miękkich w implantologii
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27.11-07.12.2021, Brazylia, Zaawansowana regeneracja
kości i tkanek miękkich w implantologii
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08.04.2022, Brno, Nowe Trendy w Implantologii
i Zarządzaniu Tkankami Miękkimi
prof. Markus Hürzeler

16
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09.04.2022, Brno, Nowe Trendy w Implantologii
i Zarządzaniu Tkankami Miękkimi
prof. Ulrike Kuchler

Katalog produktów
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01-02.04.2022, Warszawa, Nowe trendy w implantoprotetyce
i chirurgii przyzębia
prof. Małgorzata Pietruska, dr Ueli Grunder, prof. Marcelo Faveri,
dr Michał Szczutkowski, dr Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk
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9-10.05.2022, Szwajcaria, zwiedzanie fabryki
Thommen Medical

Katalog produktów

19

10-11.03.2022, Wrocław, Curriculum prof. Hürzeler Class II
Modern Periodontology in the daily practice
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Warsztaty - Podstawy rekonstrukcyjnej chirurgii przyzębia
– warsztaty praktyczne na materiałach zwierzęcych
prof. Małgorzata Pietruska

31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Warsztaty - Sinus Lift czyli podniesienie dna zatoki
szczękowej jako jeden z prostszych i przewidywalnych
zabiegów regeneracyjnych w bocznym odcinku szczęki
dr Łukasz Bańczyk i dr Daniel Ciapiński

Katalog produktów
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Warsztaty - Regeneracja kości - jak zacząć prosto
i bez powikłań, najważniejsze aspekty w regeneracji kości
dr Łukasz Bańczyk i dr Daniel Ciapiński
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Warsztaty - Aktualizacja wiedzy - GBR. Od siatki tytanowej
po spersonalizowany blok kostny
prof. Marcelo Faveri

31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Warsztaty - Estetyka w implantologii - warsztat praktyczny
z ćwiczeniami na materiałach zwierzęcych
dr Ueli Grunder
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Rozpoczęcie Konferencji
prof. Małgorzata Pietruska

31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Estetyka w implantologii cz. 1
dr Ueli Grunder
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Nowe perspektywy w chirurgicznym leczeniu przyzębia
prof. Małgorzata Pietruska

31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Aktualizacja wiedzy - GBR. Od siatki tytanowej po
spersonalizowany blok kostny
prof. Marcelo Faveri
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31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Uzyskanie najlepszego efektu w odbudowach na implantach
w strefie estetycznej - zabiegi regeneracyjne kości
w powiązaniu z zabiegami przeszczepów tkanek miękkich
dr Michał Szczutkowski

31.03.2022, Warszawa, Nowe Trendy w Implantoprotetyce
i Chirurgii Przyzębia
Odbudowa kości, czyli jak stworzyć dobry i stabilny
fundament pod przyszłą odbudowe implantoprotetyczną
dr Łukasz Bańczyk i dr Daniel Ciapiński
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NASI PARTNERZY
Hürzeler / Zuhr Academy
„Oparte na dowodach” i „istotne klinicznie” to jest ich motto!
Akademia Hürzeler / Zuhr powstała z marzeń o tym, aby zgodnie
z tymi zasadami dzielić się wiedzą i doświadczeniem klinicznym
z ambitnymi dentystami z całego świata. Kierując się ideą
podążania nowymi i przyszłościowymi ścieżkami edukacji
opracowali osiem kursów mistrzowskich z periodontologii
i implantologii stomatologicznej, które zapewniają uczestnikom
nowe doświadczenia edukacyjne: operacje na żywo, praca
w małych, interaktywnych grupach, wymiana doświadczeń
między kolegami i dobrze nadzorowane szkolenia praktyczne.
To doświadczenie stanie się decydującym momentem w Twoim
dalszym rozwoju zawodowym. Ostatnim, ale nie mniej ważnym,
celem jest zwiększenie u uczestników zręczności manualnej
i umiejętności chirurgicznej, tak aby mogli oni wykonywać techniki,
których się tutaj nauczyli, we własnej praktyce bezpośrednio po
ukończeniu kursu. Nowoczesne obiekty szkoleniowe w Monachium
czekają na Ciebie z wyjątkową atmosferą.
huerzelerzuhr-academy.com

Duo-Med
W Klinice duo – MED spotkają Państwo grono specjalistów
z zakresu stomatologii. Nasz zespół od lat kształci się i zdobywa
doświadczenie, aby móc świadczyć usługi na najwyższym
poziomie. Naszym celem jest stały rozwój i poszerzanie
wiedzy oraz zakresu umiejętności w trosce o dobro Pacjentów.
Właścicielem kliniki jest prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak.
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z
chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale
Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii
Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2017 roku
została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
+48 504 005 883, duomed@duomed.pl, duomed.pl

Katalog produktów

29

NASI PARTNERZY
PTS
PTS powstało w roku 1951 z inicjatywy Rady Naukowej przy
Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre
agendy Izby Lekarsko-Dentystycznej. Podczas pierwszego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wybrany został Zarząd
Główny. W grudniu 2017 Walne Zebranie Delegatów wybrało
nowego prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
którym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Marzena Dominiak.
PTS bierze czynny udział w pracach nad reformą studiów
stomatologicznych, stażem podyplomowym i szkoleniem
podyplomowych. W ramach popierania działalności naukowej
Towarzystwo przyznaje corocznie nagrody za najlepsze prace
opublikowane w jego organach tj. Czasopiśmie Stomatologicznym
i Protetyce Stomatologicznej. PTS współpracuje z Ministerstwem
Zdrowia i Opieki Społecznej opiniując wnioski członków
Towarzystwa odnośnie udziału w zjazdach, kongresach
i sympozjach zagranicznych. Jest członkiem Zrzeszenia Polskich
Towarzystw Lekarskich oraz międzynarodowych towarzystw
naukowych, z którymi stale współpracuje.
+48 71 784 02 50, biuro@pts.net.pl, pts.net.pl

STI – Soft Tissue Institut
Edukacja w STI to delikatne mikrochirurgiczne wszczepienie
implantu i umiejętność stworzenia tkanek miękkich i kości.
Estetyka, tkanki miękkie i implanty. Duża ilość przypadków
klinicznych. Timing zabiegów. Filmy re-live z zabiegów. Intensywne
ćwiczenia na preparatach zwierzęcych, wysokiej klasy modelach
i inne. Najwyższej jakości narzędzia, sprzęt i materiały.
Każda technika jest realizowana wg schematu dającego możliwość
zastosowania jej przez uczestników od następnego dnia w swoim
własnym gabinecie. Założyciel Soft Tissue Institut dr Michał
Szczutkowski w 2001 roku ukończył studia medyczne na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Specjalizuje się
w periodontologii, implantologii i stomatologii estetycznej.
Jest właścicielem prywatnej praktyki: CSE Aquarius.
+48 502 551 552, kontakt@sti.edu.pl, sti.edu.pl
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PSI
Głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w
dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne
realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum
Implantologii, modułowe kursy w ramach Expert Programu PSI
oraz organizowany co dwa lata Międzynarodowy Kongres PSI/
ICOI. PSI umożliwia zdawanie egzaminów potwierdzających
Międzynarodowe Umiejętności Fellowship i Diplomate oraz
jest wydawcą półrocznika „Implantologia Stomatologiczna”.
+48 48 32 203 27 85, psi@icoi.pl, psi-icoi.pl

Bańczyk&Ciapiński
Implant Acadamy
Łukasz Bańczyk i Daniel Ciapiński to duet dwóch przyjaciół,
którzy z wielkiej pasji i miłości do stomatologii stworzyli Implant
Academy, gdzie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Łukasz Bańczyk, specjalista chirurg twarzowo-szczękowy,
szef stomatologii w Centrum Medycznym Alfamedica.
W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Stomatologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Działa jako aktywny członek Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Jest autorem i
współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach
krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.
Daniel Ciapiński, doktor nauk medycznych, implantolog,
wykładowca, ukończył specjalizację z chirurgii szczękowotwarzowej. Jest właścicielem Dentrum Clinic specjalistycznej
placówki medycznej w Katowicach (profilaktyka przez
stomatologię zachowawczą, leczenie dentystyczne, endodoncja,
aż po skomplikowane leczenie chirurgiczne i implantologiczne).
We współpracy z wykwalifikowanymi asystentkami i higienistkami,
pracuje z użyciem najwyższej klasy aparaturze medycznej
Śledź na Facebooku: Bańczyk & Ciapiński Implant Academy

Katalog produktów
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NASI PARTNERZY
Poznań LAB - kursy cadaverowe
Ośrodek szkoleniowy oferujący dostęp do profesjonalnych sal
warsztatowych dedykowanych do pracy na ludzkich preparatach
nieutrwalonych, wysoki standard oraz wyposażenie sal sprawiają,
że ćwiczenia odbywają się w warunkach maksymalnie zbliżonych
do warunków sali operacyjnej.

Ludzkie preparaty nieutrwalone (tzw. cadavery) są najbardziej
zaawansowaną formą edukacji medycznej. Poza brakiem
ukrwienia preparat jest niemal identyczny z żywą tkanką pacjenta.
Takie kursy prowadzą dr Mariusz Bołzan, dr Tomasz Żabski
i dr n. med. Jacek Żurek.
+48 515 904 399, poznanlab.pl
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Meritum Center
Cykl kursów, mających na celu podzielenie się swoją wiedzą
z innymi lekarzami.
Każdy z prowadzących jest praktykującym klinicystą, dlatego
szkolenia mają przede wszystkim przekazać szeroką wiedzę
praktyczną, podbudowaną niezbędną teorią. Tematyka kursów
jest zgodna ze szczególnymi zainteresowaniami każdego
z wykładowców oraz jest dobrana w taki sposób, aby uczestnicy
znaleźli odpowiedź na większość pytań i wątpliwości, z którymi
mogą spotkać się w swojej codziennej praktyce. Dodatkowo po
zakończeniu kursu, jego uczestnicy mogą liczyć na merytoryczne
wsparcie ze strony lekarzy-prelegentów.
Kursy dofinansowane są do 80%.
+ 48 668 406 531, meritumcenter.pl

Duda Clinic College of Dental
Medicine
Misją Duda Clinic College of Dental Medicine jest szkolenie
podyplomowe lekarzy implantologów, implantoprotetyków
i periodontologów zgodnie ze standardami ICOI.
Curriculum Implantologii Duda Clinic College to praktyczna,
najnowsza wiedza z interdyscyplinarnej edukacji
implantologicznej, wiele godziny przy pacjentach oraz spora
dawka wiedzy teoretycznej. Zajęcia odbywają się w małych
4-6 osobowych grupach co pozwala na ciągłą interakcję
z wykładowcami.

„Zapraszam na autorski program implantologicznego
curriculum w Duda Clinic College” Mariusz Duda
+48 888 751 187, info@college.dudaclinic.com, collegedudaclinic.com
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“UDOWODNIONO, ŻE PRODUKTY SĄ LEPSZE,
KIEDY SĄ TWORZONE WSPÓLNIE Z ICH UŻYTKOWNIKAMI.”
dr. Ueli Grunder, Zurich-Zollikon

IMPLANTY

“UDOWODNIONO, ŻE PRODUKTY SĄ LEPSZE,
KIEDY SĄ TWORZONE WSPÓLNIE Z ICH UŻYTKOWNIKAMI.”
dr. Ueli Grunder, Zurich-Zollikon

THOMMEN MEDICAL

u, a jednocześnie
rezultaty kliniczne

FUNDAMENTAL

awiertach,

PRODUKTY PRECYZYJNE I ŁATWE W UŻYCIU

czne.

Thommen Implant System jest łatwy w użyciu,
a jednocześnie ekstremalnie precyzyjny
i gwarantuje doskonałe rezultaty kliniczne.
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WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA W POCZĄTKOWEJ FAZIE GOJENIA

trawione kwasem na gorąco. fk f` b i i Õ to rozwinięcie powierzchni
kondycjonowanie. Dzięki zastosowaniu ë óë íÉã ì =^ mi fn r fn Õ = w
powierzchnię nadając jej super hydroﬁlne właściwości i optymalną
. Szybsze gojenie w jego pierwszej fazie zwiększa bezpieczeństwo

• wystarczy jeden zestaw chirurgiczny,
• łoże implantu jest preparowane tylko
w kilku nawiertach,
• liczba narzędzi jest zredukowana do minimum,
• wszystkie narzędzia są maksymalnie
ergonomiczne.

POWIERZCHNIA WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA W POCZĄTKOWEJ FAZIE GOJENIA
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im®
i trawione
kwasem na
INICELL
to
nik. Części protetyczne
są uniwersalne
dlagorąco.
wszystkich
linii implantów,
rozwinięcie
powierzchni
i trawionej
a na uproszczenie
i zredukowanie
licznych piaskowanej
narzę-dzi. Rekonstrukcje
w technologii na
CAD/CAM
są dodatkową
możliwością wykonania
gorąco poprzez
jej kondycjonowanie.
®
j pracy. Protetyczne
części
systemu Thommen
tworzą warunki
dla
Dzięki
zastosowaniu
systemu APLIQUIQ
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w sposób łatwy i szybki można skondycjonować

powierzchnię nadając jej super hydrofilne
właściwości i optymalną zwilżalność inicjującą
szybką przebudowę kości. Szybsze gojenie w jego
pierwszej fazie zwiększa bezpieczeństwo leczenia
i daje więcej możliwości.

te o to samo połączenie implant-łącznik.
linii implantów, co pozwala na uproszczenie
e wykonane w technologii CAD/CAM są
pracy. Protetyczne części systemu Thomnych rozwiązań.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE
7

Wszystkie części Systemu Thommen są oparte
o to samo połączenie implant-łącznik. Części
protetyczne są uniwersalne dla wszystkich linii
implantów, co pozwala na uproszczenie
i zredukowanie licznych narzędzi.
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Rekonstrukcje wykonane w technologii CAD/CAM
są dodatkową możliwością wykonania estetycznej
pracy. Protetyczne części systemu Thommen
tworzą warunki dla stabilnych i długowiecznych
rozwiązań.

IMPLANTY
THOMMEN MEDICAL

‘’SZWAJCARSKA IMPLANTOLOGIA TO HISTORIA SUKCESU
WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZWAJCARSKIMI UNIWERSYTETAMI
I SZWAJCARSKIM PRZEMYSŁEM ZNANYM
Z PRECYZJI I INNOWACJI.”
prof. Daniel Buser, Bern

CONNECTED
GENEZA
Dr Robert Mathys wcześnie rozpoczął współpracę
ze stomatologami w celu stworzenia implantów
nadających się do uzupełniania zębów. Implanty
te zostały wprowadzone na rynek w 1986 roku.
W 2001 roku system stworzony przez dr Mathysa
ponownie przywrócono do życia gdy grupa
ekspertów zauważyła niewykorzystany potencjał

tego nieznanego szerzej systemu. Firma zmieniła
nazwę na Thommen Medical. Po odświeżeniu
linii implantów większość oryginalnego designu
pozostała niezmieniona, tak jak wyrafinowana
śruba łącznika i doskonałe połączenie wewnętrzne
implant-łącznik. Czujemy dumę
i pielęgnujemy nasze przywiązanie do korzeni.

MIEJSCE
Nasze produkty są wytwarzane w fabryce w
samym sercu Szwajcarii, w regionie, którego
dziedzictwem jest doświadczenie w precyzyjnej
produkcji. To miejsce i jego pracownicy odróżniają
nas od konkurencji, dzięki wysokiej integracji,

świadomości oraz jakości, mamy 100% kontroli
nad najważniejszymi elementami produkcji.
Poprzez fabrykę czujemy więź z regionem, jego
mieszkańcami oraz tradycjami.

WSPÓŁPRACA
Współpracujemy z najlepszymi międzynarodowymi
klinicystami i uznanymi instytucjami akademickimi,
ich wsparcie wykorzystujemy nie tylko w badaniach
i rozwoju, ale także w różnych programach
szkoleniowych. Wielu naszych klientów

współpracuje z nami ściśle od lat i zostało naszymi
przyjaciółmi. Czujemy się zobowiązani wobec
naszych partnerów, klientów i przyjaciół oraz
dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

LUDZIE
Nasz zespół pracowników
to ludzie doświadczeni
i profesjonalni w swojej pracy,
a także skoncentrowani na tym,
co najważniejsze: słuchaniu
klienta. Wierzymy, że jedyny
sposób na spełnienie potrzeb
klienta to zrozumienie ich w
pełni.

Nasz personel jest zorientowany
na jakość, a swoją pracę
wykonuje precyzyjnie i
odpowiedzialnie, dokładnie
tak, jak oczekuje się tego od
szwajcarskiej firmy. Jestesmy
dumni z naszego zespołu i
cieszymy się, że są częścią
rodziny Thommen Medical.

„MAM TERAZ WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI
PROTETYCZNYCH”
DR OTTO ZUHR, MUNICH

INDYWIDUALNE ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI
Dzięki Thommen Medical można wybrać optymalny
wymiar i kształt implantu dla każdego w ramach
jednego systemu. Do wyboru, w zależności
od warunków kostnych oraz tkanek miękkich
jest szeroki wybór długości, różne rozmiary

Katalog produktów

kołnierza (polerowanego) oraz kształt stożkowy
lub cylindryczny - wszystko w ramach jednego
unikalnego systemu. System Thommen pozwala
na zmierzenie się z każdym wyzwaniem i spełnia
wysokie wymagania dla odbudowy protetycznej.
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IMPLANTY

“WSZYSTKO TKWI W ZNAKOMITYM SPASOWANIU!”
prof. Markus Hürzeler, Monachium

THOMMEN MEDICAL

INCOMPARABLE
PRZEMYŚLANE POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE
Nasze precyzyjne połączenie implant-łącznik zapewnia wyjątkową
wytrzymałość na siły boczne. Z jednej strony zewnętrzny pierścień
stabilizujący zapewnia optymalną mechaniczną stabilizację, z drugiej
optymalny wymiar wewnętrznego heksagonu zwiększa wytrzymałość
ścian implantu. Kombinacja obydwu elementów pozwala na
zamocowanie szerokiego wyboru łączników z wysoką precyzją.

“NIEZWYKŁE GOJENIE PRZY
KAŻDYM RODZAJU KOŚCI”
DR CLAUDE ANDREONI /
DR THOMAS MEIER,
ZURICH

NAJMNIEJSZA ŚRUBA ŁĄCZNIKA
Dzięki sile i stabilności naszego połączenia implantłącznik, możemy stosować znacznie mniejszą śrubę
łącznika. W rezultacie otrzymując grubsze ściany
łączników, więcej przestrzeni do indywidualizacji
oraz mniejszy otwór od strony okluzyjnej dla lepszej
estetyki.

NIEZASTĄPIONE NARZĘDZIA

dr n. med. Jacek Żurek
Tarnowskie Góry
+48 604 286 300
kontakt@jacekzurek.pl

DOSKONAŁY IMPLANT
System Thommen spełnia wymagania klinicystów
w każdym aspekcie - jest łatwy w użyciu,
ekstremalnie precyzyjny, doskonale sprawdza się
w estetycznych rekonstrukcjach i gwarantuje świetny
efekt końcowy. Ze wszystkich cech, to połączenie
implant-łącznik jest podstawą przewidywalnej
i estetycznej odbudowy protetycznej.
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Wiertła SPI®VECTOdrill™ zapewniają bezpieczną
preparację łoża. Kształt końcówki stabilizuje
pozycję wiertła podczas nawiertu, zapobiega jego
ześlizgiwaniu oraz automatycznie utrzymuje jego
oś czyniąc preparację łoża precyzyjną.
Klucz dynamometryczny SPI®MONO jest wykonany
z jednego kawałka tytanu i jest przeznaczony do
procedur chirurgicznych i protetycznych. Dzięki
swojej prostocie nie wymaga specjalnej konserwacji,
ponieważ nie musi być rozkładany na części.

DYNAMIC
®
TIBASE

BAZA TYTANOWA Z PRZEKIEROWANIEM

NIEZAWODNOŚĆ
• Sześciopłatowa głowica śrubokręta
zapewnia bezpieczne przykręcenie
i dopuszcza odchylenie pod kątem
do 35°.

ELASTYCZNOŚĆ
• Dwa rodzaje łączników: standardowy
oraz z możliwością dopasowania
długości.
• Okrężne rowki retencyjne
wykorzystywanie w pracach
tymczasowych.

REGULACJA
WYSOKOŚCI
• Regulowana wysokość cylindrów
zapewnia optymalne podparcie dla
wybranej nadbudowy.

SYSTEM
CAPTIVE
• Śruba do łącznika jest osadzana
w bazie Ti-Base przed jej sklejeniem.
• Mała średnica kanału
na śrubę ø2.0mm.

• Możliwość zastosowania stosownie
do występującej sytuacji klinicznej,
np. w przypadku głęboko osadzonych
implantów lub długich koron.

Katalog produktów
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GUIDED
SURGERY
PRACA W PEŁNEJ NAWIGACJI

Krótkie narzędzia

Zintegrowana
kontrola
głębokości

Jeden adapter
dla wszystkich
implantów

Indeks rotacji

Zintegrowane
prowadzenie
Jedna tuleja /
jeden offset

Indeks rotacji
Znacznik
głębokości

Geometria
VECTOdrillTM
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Znaczniki
głębokości MC,
RC, LC (adapter)

Zastosowano: implanty Thommen Medical ELEMENT,
kasetę do pełnej nawigacji GUIDED SURGERY Thommen Medical
dr Michał Szczutkowski / SOFT TISSUE INSTITUTE
Osiedle Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
www.sti.edu.pl
+48 502 551 552

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

Zastosowano: implanty Thommen Medical ELEMENT,
szablon do pełnej nawigacji GUIDED SURGERY Thommen Medical
spec. chirurgii szczękowo-twarzowej Łukasz Bańczyk / Centrum Medyczne Alfamedica
Jana Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa
www.alfamedica.med.pl
+48 504 777 386

Katalog produktów
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PROFESJONALNE
LUPY
OPTYKA SWAROVSKIEGO

„ONLY A STRONG TEAM
DELIVERS STRONG PRODUCTS”
• najwyższe wymagania dotyczące standardów jakości, doradztwa i obsługi
• indywidualne, osobiste wsparcie dla naszych klientów
• SWAROVSKI OPTIK instrumenty optyczne o najwyższym poziomie precyzji i dbałość o szczegóły
(wykonanie elementów optycznych na poziomie mikronowym oraz nowatorski skład szkła)
• doceniane przez najlepszych, światowych klinicystów (prof. Markus Hürzeler, dr Siegfried Marquardt)
• lupy do specjalnych zastosowań w chirurgii oraz stomatologii odznaczające się optymalną jakością
obrazu oraz 100% wiernością kolorów
• wysoka jasność i czystość obrazu
• obudowa wykonana jest z odpornego na pęknięcia aluminium o najniższym możliwym ciężarze
lub z wysokiej jakości tytanu
• sportowa elegancja
• możliwość personalizacji

SWAROVSKI OPTIK – rodzinna firma mająca swoje
korzenie w Tyrolu.
SWAROVSKI OPTIK z siedzibą w Absam, w Tyrolu,
jest częścią koncernu Swarovski. Od momentu
założenia firmy przez Wilhelma Swarovskiego
w 1949 roku SWAROVSKI OPTIK to synonim
projektowania i wytwarzania instrumentów
optycznych o najwyższym poziomie precyzji.
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Wytwarzane przez firmę lornetki, teleskopy,
celowniki i instrumenty optroniczne to produkty
preferowane przez wymagających użytkowników na
całym świecie.

IMAG TTL, TITAN MUNICH MANGAN

Miłość do pięknych produktów, precyzja wykonania,
dbałość o szczegóły i poszanowanie najwyższych
standardów we wszystkich działaniach firmy
są wyznacznikiem jej kultury korporacyjnej.
SWAROVSKI OPTIK jest w swojej dziedzinie
wiodącym producentem na świecie
i łączy pionierskie technologie przemysłowe
z najwyższymi standardami wykonania.

DOCENIANE PRZEZ
ŚWIATOWYCH KLINICYSTÓW:

prof. Markus Hürzeler

Katalog produktów

dr Siegfried Marquardt
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PROFESJONALNE
LUPY
Podjęliśmy współpracę z firmą starMed ponieważ
przywiązujemy wagę do najwyższego poziomu
usług oraz indywidualnego, osobistego wsparcia
dla naszych klientów.
Pragnąc zagwarantować Państwu indywidualne,
dopasowane do potrzeb rozwiązania z zakresu
poprawy pola widzenia, wybraliśmy lupy łączące
bogate doświadczenia w dziedzinie optyki ze
współpracą ze specjalistami z zakresu mechaniki
i inżynierii oraz elektrotechniki, wykonując produkty
wyłącznie z materiałów najwyższej jakości.

DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
Nagrania o wysokiej rozdzielczości zgodne ze
standardami medycznymi, pojedyncze obrazy
o rozdzielczości do 13 milionów pikseli oraz cyfrowa
stabilizacja obrazu to tylko niektóre z innowacyjnych
funkcji kamery starCam.
Pierwsza w świecie przenośna kamera Full-HD
do zastosowań w technice medycznej umożliwia
dokumentowanie zabiegów i operacji obserwowanych
z perspektywy lekarza, zapewniając doskonałe
materiały do prezentacji, szkoleń oraz poprawy
jakości pracy.
Odległość robocza: od 100 mm do nieskończoności.
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Firma starMed to producent niemiecki, wiarygodny
partner w zakresie kompetentnego doradztwa,
perfekcyjnych rozwiązań oraz niezawodnej obsługi.

MODEL: STARVISION HD 3.5, STARCAM ADVISTA, STARLIGHT

Ten kompaktowy i przenośny system LED zapewnia
optymalne oświetlenie pola zabiegowego. Właściwe
oświetlenie to kluczowy element dobrej widoczności
podczas zabiegu. System jest łatwy w obsłudze
i może być montowany na lupach StarVision oraz
na wszystkich innych dostępnych na rynku lupach
okularowych.

Katalog
produktów
Katalog
produktów
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TOUCHGRIP

PODSTAWOWY ZESTAW CHIRURGICZNY
15 230 PLN

Podstawowy zestaw umożliwiający optymalne
przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych metodą
Hürzelera i Zuhra to osiem instrumentów linii
TOUCHGRIP. Dzięki zatarciu granicy pomiędzy
instrumentarium przeznaczonym wyłącznie do
interwencji mikro- lub makrochirurgicznych, kaseta
ta doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju
zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej.

W oparciu o własne wieloletnie doświadczenie
kliniczne prof. Hürzeler oraz dr Zuhr stworzyli
zestaw instrumentów będący odpowiedzią na
podstawowe potrzeby chirurgii implantologicznej
i periodontologicznej.

Już sama nazwa “TOUCHGRIP” wskazuje na doskonałe przyleganie do dłoni i optymalną odpowiedź
instrumentów na ruchy operatora. Ten sam zestaw z powodzeniem znajduje zastosowanie w szerokiej
gamie zabiegów mikro- oraz makrochirurgicznych.
Zestaw zawiera:
• TOUCHGRIP 01
1790 PLN
Pęseta mikrochirurgiczna z ząbkiem/bez ząbka
2690 PLN
• TOUCHGRIP 02
Mikrochirurgiczne nożyczki sprężynowe
• TOUCHGRIP 03
1450 PLN
Mikrochirurgiczny uchwyt do skalpela
• TOUCHGRIP 04
3790 PLN
Igłotrzymacz mikrochirurgiczny
• TOUCHGRIP 05
830 PLN
Dwustronny elewator brodawek
międzyzębowych
• TOUCHGRIP 06
830 PLN
Wielofunkcyjny instrument
do techniki tunelowej, prosty/wygięty
• TOUCHGRIP 07
910 PLN
Raspator podniebienny
• TOUCHGRIP 09
490 PLN
Uchwyt do skalpela do ostrzy
standardowych
• KASETA 8600500

44

2450 PLN

C. Witt Dental

TOUCHGRIP

UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAW PERIODONTOLOGICZNY
5 990 PLN
Składający się z 6 wysokiej jakości instrumentów
TOUCHGRIP (oraz kasety) uzupełniający zestaw
periodontologiczny przeznaczony jest docelowo
do zabiegów z zakresu periodontologii, takich jak
minimalnie inwazyjne resekcyjne zabiegi płatowe.
Forma narzędzi opracowana została w oparciu o
specyficzne wymagania stawiane instrumentom
przeznaczonym tego typu procedur.

Ponieważ nie tylko efektywność końcówki tnącej,
ale i ergonomia narzędzi były dla twórców
priorytetem mającym na celu udoskonalenie
precyzji i uzyskanie optymalnej reakcji
instrumentów na ruchy ręki operatora, nawiązali
oni współpracę z wynalazcami zajmującymi się
rozwojem narzędzi pod względem ergonomii.

Zestaw zawiera:
• TOUCHGRIP 13
Kireta zagięta

770PLN

• TOUCHGRIP 14
Kireta prosta

770 PLN

• TOUCHGRIP 15
Skaler

770 PLN

• TOUCHGRIP 16
865 PLN
Dłutko Back-Action
• TOUCHGRIP 17
Dłutko kostne Fedi

865 PLN

• TOUCHGRIP 19
Skrobaczka kostna

900 PLN

• KASETA 4531445

1050 PLN

W ten sposób doszło do spotkania klinicystów ze specjalistami od funkcjonalności
i precyzji manualnej, którym udało się wcześniej wzbogacić w powyższe cechy
powszechnie znany długopis do nauki pisania “EASYoriginal” firmy Stabilo.
W krótkim czasie udało się nawiązać intensywną współpracę, której owocem
jest innowacyjna, udoskonalona forma uchwytu instrumentów chirurgicznych.

Katalog produktów
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INSTRUMENTY
TOUCHGRIP 05

TOUCHGRIP 06

TOUCHGRIP 07

TOUCHGRIP 05
Elewator brodawek
międzyzębowych
830 PLN

TOUCHGRIP 06
Wielofunkcyjny instrument
do techniki tunelowej
830 PLN

TOUCHGRIP 07
Raspator
podniebienny
910 PLN

Elewator brodawek
międzyzębowych to dwustronny
instrument o półostrych
końcówkach pracujących w formie
tarczek o różnych średnicach.
Preparacja delikatnych tkanek
przyzębia odbywa się w sposób
minimalnie je traumatyzujący.
Zwłaszcza w podatnych na urazy
przestrzeniach międzyzębowych
jest to element niezwykle wielkiej
wagi, jednak design dostępnych na
rynku instrumentów nie pozwalał
do tej pory na tak ostrożne
postępowanie. Zastosowanie
elewatora podczas zabiegu
z wytworzeniem płata AccessFlaps po stronie przedsionkowej
poprzez cięcie w przestrzeni
międzyzębowej umożliwia
zupełne uwolnienie brodawki od
powierzchni podłoża kostnego
oraz przyczynia się znacząco do
zachowania pierwotnej formy.

Wielofunkcyjny instrument do
techniki tunelowej dysponuje
ostrymi końcówkami pracującymi
o łyżeczkowatym kształcie.
Innowacyjna forma tego narzędzia
znacznie zmniejsza ryzyko
perforacji tkanek podczas
preparacji płata podzielonego.
Poza tym wpływa ona pozytywnie
na proces pozabiegowego gojenia
błony śluzowej oraz może sprzyjać
polepszeniu ostatecznego efektu
estetycznego. Prosta końcówka
przeznaczona jest przede
wszystkim do zabiegów
wykonywanych w obrębie szczęki,
zwłaszcza w sytuacjach, kiedy
większe obszary
skeratynizowanego dziąsła mają
zostać podważone. Końcówka
zagięta znajduje zastosowanie
głównie w żuchwie, przede
wszystkim w jej obszarze
przedsionkowym. Szczególny kąt
zagięcia umożliwia wykonywanie
ruchów obrotowych, na przykład
w kierunku przestrzeni
międzyzębowych.

Raspator podniebienny
TOUCHGRIP wyposażony jest
w jedną prostą i jedną zagiętą
końcówkę pracującą. Końcówka
prosta przeznaczona jest do
odwarstwiania płata śluzówkowookostnowego po stronie
przedsionkowej i podniebiennej,
natomiast zagięta doskonale
nadaje się do wytwarzania płata
Tinti oraz pobierania tkanek
do przeszczepów autogennych
z obszaru guza szczęki.

Właściwości
Narzędzie dwustronne
Wymienialne końcówki pracujące

Właściwości
Wielofunkcyjny instrument do
techniki tunelowej z prostą oraz
zagiętą końcówką pracującą
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Właściwości:
Instrument z jedną prostą
i jedną zagiętą końcówką
pracującą

TOUCHGRIP

UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAW CHIRURGICZNY
5120 PLN
Chirurgiczny zestaw uzupełniający TOUCHGRIP jest
logicznym rozszerzeniem podstawowego zestawu
chirurgicznego. Uzupełnia on kasetę podstawową
o sześć kolejnych wysokiej jakości instrumentów
linii TOUCHGRIP, trzy z nich z przeznaczeniem
dla asysty, a kolejne trzy dla chirurga. Kluczowym
elementem tego zestawu jest TOUCHGRIP
Gap Plugger według Hürzelera/Zuhra.

Ten przełomowy instrument, zaprojektowany
specjalnie w celu ułatwienia aplikacji materiału
kościozastępczego pomiędzy implant
i przedsionkową blaszkę kostną zębodołu,
charakteryzuje się przekrojem w kształcie
półksiężyca, dzięki czemu odpowiada formą
właśnie tej przestrzeni, którą ma wypełnić.
Instrumenty wchodzące w skład uzupełniającego
zestawu chirurgicznego dostarczane są oczywiście
w odpowiedniej kasecie.

• TOUCHGRIP 08
920 PLN
Raspator z elewatorem Pricharda

• TOUCHGRIP 12
Rozwierak Hilgera

550 PLN

• TOUCHGRIP 10
Sonda periodontologiczna

• TOUCHGRIP 18
Łyżeczka kostna

905 PLN

• TOUCHGRIP 21
Gap Plugger

745 PLN

• KASETA 4531445

1050 PLN

520 PLN

• TOUCHGRIP 11
430 PLN
Lusterko wewnątrzustne z funkcją
przytrzymywania policzka

Katalog produktów
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INSTRUMENTY

mamadent

DO ZABIEGÓW PODNOSZENIA DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
wg Hürzelera, Wachtela i Zuhra

Cena zestawu 5990 PLN
8200661
8200662
8200660
8200663
004773EU
004774EU
001090EU
8200664
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mamadent Makro 051 Instrument do podnoszenia dna zatoki nr 8
mamadent Makro 052 Instrument do podnoszenia dna zatoki nr 13
mamadent Makro 050 Instrument do podnoszenia dna zatoki nr 7
mamadent Miseczka do biomateriałów
Wiertło diamentowe okrągłe 2,9 mm
Wiertło diamentowe okrągłe 3,5 mm
Frez kulisty 2,5 mm
Kaseta

C. Witt Dental

INSTRUMENTY

mamadent

DO ZABIEGÓW PODNOSZENIA DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
wg Hürzelera, Wachtela i Zuhra

910 PLN
MAKRO 051 INSTRUMENT DO PODNOSZENIA DNA ZATOKI NR 8

910 PLN
MAKRO 052 INSTRUMENT DO PODNOSZENIA DNA ZATOKI NR 13

910 PLN
MAKRO 050 INSTRUMENT DO PODNOSZENIA DNA ZATOKI NR 7

MISECZKA DO BIOMATERIAŁÓW

1130 PLN
MACRO 007 RETRAKTOR TKANKOWY “JASKÓŁCZY OGON” DWUSTRONNY
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Micro Dental Blades
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KEYDENT SPIN 360
MIKROSKALPELE CHIRURGICZNE

Spin 360 jest ucieleśnieniem mikrochirurgicznego
ostrza, które zostało pierwotnie opracowane dla
potrzeb chirurgii oka, a następnie zmodyfikowane
i dostosowane do specyficznych wymagań w
chirurgii periodontologicznej i implantologicznej.
Jego niezrównana mała i ultra cienka końcówka
robocza w połączeniu ze stosunkowo długim
uchwytem, którą można łatwo zginać i obracać

w poziomie pozwala na precyzyjną i atraumatyczną
pracę w sytuacjach bardzo trudnego dostępu
i bardzo cienkich tkankach miękkich.
W ten sposób pozwala na kontrolowaną preparację
płatów w miejscach, gdzie nie można zastosować
prostych ostrzy skalpela.

Ostrze Keydent Micro Blade ma końcówkę roboczą
w kształcie kirety o szerokości zaledwie 2 mm,
którą można optymalnie dopasować do kształtu
i krzywizny wyrostka zębodołowego.

Instrument zdecydowanie minimalizuje ryzyko
perforacji. Co więcej, jego stosowanie zapewnia
lepsze gojenie się ran, a nawet może zapewnić
lepsze efekty estetyczne.

.

8265150

Keydent Spin 360
- ultracienkie mikrostrze obrotowe (12 szt.)

75 PLN / 900 PLN

4326200

Keydent Mikroostrze
łyżeczkowe z wyginaniem (10 szt.)

65 PLN / 650 PLN

Do mikrostrzy możesz użyć specjalny mikrochirurgiczny trzonek Touchgrip 03 (str. 44) lub uniwersalnych
narzędzi.

.

.

NARZĘDZIA UNIWERSALNE
Trzonek do mikroskalpela, ergonomiczna rękojeść
Kleszcze do wyginania

160 PLN
105 PLN

.
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BIOMATERIAŁY
POCHODZENIA WOŁOWEGO

BONEFILL® POROUS materiał kościozastępczy
– kość gąbczasta/porowata
Proces wytwarzania materiału pozwala na
stworzenie kombinacji szorstkiej powierzchni
z porowatą strukturą ułatwiającej dostęp nowo
utworzonych naczyń oraz przyleganie komórek,
a w efekcie syntezę nowej matrycy kostnej.
Wskazany do procedur sinus liftingu oraz
zachowania wyrostka zębodołowego.

Wysoka chłonność Bonefill® Porous zapewnia
penetrację krwią, która stabilizowana jest
przez jego trójwymiarową, gąbczastą strukturę.
Natychmiastowa i pełna hydratacja jest kluczowa
dla łatwości manipulowania przeszczepem, a dalej
dla formowania nowej kości i powodzenia leczenia.
Dzięki swoim właściwościom materiał pozwala
na jego łatwe i przewidywalne stosowanie
w codziennej praktyce.

Topografia materiału Bonefill Porous w postaci granulatu • struktura mikro & makroskopowa

BEZPIECZEŃSTWO
Bonefill® od Bionnovation Biomedical jest
naturalnym, bezpiecznym materiałem
kościozastępczym pochodzenia wołowego,
w 100% produkowanym w Brazylii, stosowanym
z powodzeniem klinicznym monitorowanym przez
system SISBOV.

Zgodnie z klasyfikacją International Zoo-Sanitary
Code i Naukowego Komitetu Sterującego Komisji
Europejskiej (SSCEC sierpień 2005), Brazylia jest
wolna od gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
Materiał Bonefill® jest oczyszczany w procesach
fizykochemicznych i enzymatycznych
niewymagających wysokich temperatur.

POROUS materiał kościozastępczy o podwyższonej gęstości
CENA

ROZMIAR GRANULATU

OBJĘTOŚĆ

NR KAT.

250 PLN
250 PLN
250 PLN
490 PLN
490 PLN
490 PLN
770 PLN

Małe 0,10-0,60 mm
Średnie 0,60-1,50 mm
Duże 1,50-2,50 mm
Małe 0,10-0,60 mm
Średnie 0,60-1,50 mm
Duże 1,50 -2,50 mm
Średnie 0,60-1,50 mm

0,5g - 0,75cc
0,5g - 1,05cc
0,5g - 1,45cc
1,0g - 1,5 cc
1,0g - 2,10cc
1,0g - 3,00cc
2,5g - 5,25cc

16894
16911
16928
16891
16892
16893
16914
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Zastosowano: Bonefill Porous, Surgitime Titanium 3DF (str.64)
(str.52)

Faveri Academy
and co-workers,
Bionnovation
Biomedical

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny
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BIOMATERIAŁY
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BONEFILL Mix materiał kościozastępczy:
kości
AINEZDOH70%
COP Y
ŁAIgąbczastej
RETAMOi I30%
B zbitej
®

l é áë

CENA

ROZMIAR GRANULATU

OBJĘTOŚĆ

NR KAT.

250
270PLN
PLN

Małe
Małei iśrednie
średnie0,1
0,1-1,5
-1,5mm
mm
Średnie
0,6-1,5
mm
Średnie 0,6-1,5 mm

0,5g
0,5g--0,88cc
0,88cc
0,5g
0,88cc
0,5g - 0,88cc

16955
16964

250
270
PLN
zcpętsazoicśok łairetam xiM ®LLIFENO
BPLN

PLN 0,6-1,5
Średnie
0,6-1,5 mm
510 PLN 470Średnie
mm
1g
16965 760
PLN 0,6-1,5
Średnie
mm
820 PLN
Średnie
mm 0,6-1,5 2,5g

1g
16965
2,5g 16966

16966

anec
LP 042
LP 042

Bonefill
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BONEFILL® BLOCK blok kostny pochodzenia wołowego
WSKAZANIA:

CECHY:

do augmentacji poziomych i pionowych
KCOLDoskonały
B SUkości
O
Rw furkacjach
OP ®L(klasa
LIFIEi II),Ndefektów
OB
ubytków

w atsazcbwokół
ąg ćśimplantów,
ok – yzcpzachowania
ętsazoicśwyrostka
ok łairei innych.
tam

• doskonała alternatywa dla autoi alloprzeszczepów,
• porowata struktura zapewniająca penetrację
tkanek,
• wycięty w jednym kawałku z kości (niespiekany,
z luźnego granulatu),

:YHCEC

• łatwy w użyciu i wycinaniu,

ałanoksod •
s ataworop •
j w ytęicyw •
akeips ein(
żu w ywtał •
ohcezrp od •
ynzceipzeb •

• do przechowywania w temperaturze pokojowej,
• bezpieczny i sterylny.

t ëâ

ateria
irurg
we, p
że w

Naturalny materiał kościozastępczy pochodzenia wołowego – blok

ZAKSW

d yłanoksoD
icśok wók
z ,wótnalpmi

CENA

ROZMIAR BLOKU

470 PLN
510
640 PLN
590
940 PLN
870

Blok 5 x 10 x 10 mm
Blok 5 x 20 x 20 mm
Blok 10 x 10 x 40 mm

ogewołow ainezdohcop yzcpętsazoicśok łairetam ynlarutaN
ukolb raimzor
01 x 5 kC.
olB
Witt Dental
mm 02 x 02 x 5 kolB
mm 52 x 01 x 5 kolB
mm 04 x 01 x 01 kolB
mm
42
5401 x

anec
NLP 054
NLP 075
NLP 075
NLP 058

NR KAT.

16495
16498
16493
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POCHODZENIA WOŁOWEGO
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BONEFILL materiał kościozastępczy – kość zbita/kortykalna

é áë

Bonefill jest granulatem do augmentacji
nefill jest granulatem do augmentacji stosowanym w sterowanej
stosowanym w sterowanej regeneracji kości.
eneracji kości. Materiał pozyskiwany jest z wołowej kości
Materiał pozyskiwany jest z wołowej kości
owej, która ma strukturę podobną do kości ludzkiej, dzięki
udowej, która ma strukturę podobną do kości
mu wykazuje wysoką efektywność we wspomaganiu odbudowy
ludzkiej, dzięki czemu wykazuje wysoką
ci. Świeża kość wołowa
jest mielona, a następnie poddawana
efektywność
we wspomaganiu
odbudowy
ii chemicznych kąpieli rozpuszczających
organiczne
struktury,
Świeżai kość
wołowa
jest pozostały
mielona, jedyne
ie jak pozostałościkości.
komórek
białek,
tak by
następnie poddawana
seriiimmunologicznego.
chemicznych
adniki mineralne aobojętne
dla układu
kąpieli
rozpuszczających
organiczne
struktury,
dukty Bonefill z kości wołowej tworzą nową kość w ciągu
6 do 9
takie
jak
pozostałości
komórek
i
białek,
by
esięcy po augmentacji. Bonefill jest biokompaty-bilnymtak
materipozostałyojedyne
składniki
mineralne
m w postaci granulek
różnych
rozmiarach,
w obojętne
zależności
dla układu W
immunologicznego.
zaopatrywanych defek-tów.
połączeniu z soląProdukty
fizjologiczną lub
Bonefill
z kości wołowej
tworzą nową
kość
wią pacjen-ta tworzy
mineralną,
trójwymiarową
matrycę
dla
w
ciągu
6
do
9
miesięcy
po
augmentacji.
mórek kości. Nowa kość o dużej gęstości tworzy sięBonefill
wokół
jest biokompatybilnym materiałem w postaci
steczek materiału Bonefill.
granulek o różnych rozmiarach, w zależności
od zaopatrywanych defektów. W połączeniu
z solą fizjologiczną lub krwią pacjenta tworzy
mineralną, trójwymiarową matrycę dla komórek
kości. Nowa kość o dużej gęstości tworzy się
wokół cząsteczek materiału Bonefill.
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Obraz granulatu Bonefill
za íêç
pomocą
mikroskopu
elektronowego
ã áâêç ëuzyskany
â çé ìÉ= äÉâ
å çï ÉÖç
=

PRZYPADEK KLINICZNY
prof. dr Carlos AA Oliveira

WSKAZANIA
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Materiał Bonefill jest przeznaczony do sterowanej
regeneracji kości w periodontologii, implantologii
stomatologicznej, chirurgii ortognatycznej
i innych procedurach wymagających odbudowy
kości, takich jak augmentacje poziome, pionowe,

podniesienie dna zatoki szczękowej, leczenie
defektów periodontologicznych, obnażonych
gwintów implantów, a także w procedurach
zachowania kości po ekstrakcjach zębów.

ateriał Bonefill jest przeznaczony do sterowanej regeneracji kości w periodontologii, implantologii stomatolo-gicznej,
irurgii ortognatycznej i innych procedurach wymagających odbudowy kości, takich jak augmentacje poziome, piowe, podniesienie dna zatoki szczękowej, leczenie defektów periodontologicznych, obnażonych gwintów implantów, a
Naturalny materiał kościozastępczy pochodzenia wołowego
że w procedurach zachowania kości po ekstrakcjach zębów.
CENA

ROZMIAR GRANULATU

210
21odPLN
190
,10 do 0,60
Małe
mm
od 0,10 do0,5g
0,60- mm
0,50 cc
210
PLN
10 PLN
190
PLN Średnie
Średnieod
od0,60
0,60do
do1,50
1,50mm
mm
210
210 PLN
190
LN
PLN Duże
Dużeodod1,50
1,50dodo2,50
2,50mm
mm
PLN
íì ê~äå ó=
ã ~íÉêá~“=
âç ∫ 490
Åá
çò~ë
íý é Åòó=
é Średnie
ç ÅÜç ÇòÉå
ï ç do
“ç ï 1,50
ÉÖç mm
450
PLN
od á~=
0,60
490
PLN
450Ö
å ~= =
o çòã á~ê
=PLN
ê~å ì ~äíì Małe
= =od 0,10= do 0,60
= mm

M=mik =
M=mik =
M=mi k
M=mik =
M=mik =

Małe od 0,10 do 0,60 mm
Średnie od 0,60 do 1,50 mm
Duże od 1,50 do 2,50 mm
ŚrednieKatalog
od 0,60produktów
do 1,50 mm
Małe od 0,10 do 0,60 mm

OBJĘTOŚĆ

0,5g - 0,50 cc
0,5g
0,5g- -0,50
0,50cccc
0,5g
0,5g- -1,00
1,00cccc
2,5g - 2,60 cc
2,5g
- 2,60
l Äàýíç
∫ ¦ =cc

0,50 g
0,50 g
0,50 g
2,50 g
2,50 g

NR KAT.

16001
16024
16026
16042
k ê16043
=â~íK

16001
16024
16026
16042
16043
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BIOMATERIAŁY POCHODZENIA SYNTETYCZNEGO

BIOMATERIAŁY

HYDROXYAPATYT syntetyczny materiał kościozastępczy
POCHODZENIA SYNTETYCZNEGO

OPIS
Hydroksyapatyt
Ca₁₀(PO₄)6(OH)₂ syntetyczny
jest głównym mineraHYDROXYAPATYT
materiał
łem, z którego składa się szkliwo i kości. Hydroksyapatyt
Hydroksyapatyt
(PO4)6(OH)2 jest
głównym
Bionnovation
jest Ca
wytwarzany
z wodorotlenku
wapnia
10
minerałem, z którego składa się szkliwo i kości.
i kwasu fosforowego. Jest widoczny w obrazie RTG,
Hydroksyapatyt Bionnovation jest wytwarzany
a różne
rozmiary jego granulek pomagają w rozwoju
z wodorotlenku wapnia i kwasu fosforowego.
komórek
kości. Ww kontakcie
kością tworzy jej
Jest widoczny
obrazie RTG,z awłasną
różne rozmiary
jego granulek
pomagają
w rozwoju
komórek
kości.
wsparcie,
wspomaga
migrację
naczyń
i komórek
oraz
W
kontakcie
z
własną
kością
tworzy
jej
wsparcie,
kalcyﬁkację.

kościozastępczy

wspomaga migrację naczyń i komórek oraz
kalcyfikację.

MECHANIZM DZIAŁANIA
W połączeniu z krwią pacjenta materiał daje
odpowiednią bazę do proliferacji i inwazji komórek
formujących kość, które różnicują się w kontakcie
z apatytem.

MECHANIZM DZIAŁANIA

W połączeniu z krwią pacjenta materiał daje odpowiednią
bazę do proliferacji i inwazji komórek formujących kość,
które różnicują się w kontakcie z apatytem.
WSKAZANIA
Hydroksyapatyt jest szeroko stosowany jako materiał augmentacyjny w chirurgii szczękowo-twarzowej
i stomatologicznej, również do sterowanej regeneracji kości i zwiększania jej objętości, wysokości wokół
implantów.

WSKAZANIA

Hydroksyapatyt jest szeroko stosowany jako materiał augmentacyjny w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, również do sterowanej regeneracji kości i zwiększania jej objętości
i wysokości wokół implantów.
Syntetyczny materiał kościozastępczy
CENA

ROZMIAR GRANULATU

MASA

NR KAT.

160 PLN
180
od 0,90 do 1,00 mm
0,5 g - 1,70cc
180 PLN materiał
160
od 1,41 mm
0,5 g - 1,50cc
Syntetyczny
kościozastępczy
270
290 PLN
od 1,71 mm
1,0 g - 2,60cc

cena
150 PLN
150 PLN
260 PLN
44
56

16032
16033
16035

rozmiar granulatu
od 0,90 do 1,00 mm
od 1,41 mm
od 1,71 mm
C. Witt Dental

masa
0,50 g
0,50 g
1,0 g
12

nr. kat.
16032
16033
16035

BIOMATERIAŁY
POCHODZENIA SYNTETYCZNEGO

BETA TCP trójfosforan wapnia (resorbowalny)
Czysty beta-trójfosforan wapnia (Ca3(PO4)2) ß-TCP
jest syntetycznym, resorbowalnym materiałem
wytwarzanym z wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2),
kwasu fosforowego (H3PO4) i jest używany jako
matryca do regeneracji i przebudowy kości ze
względu na swoje bardzo dobre właściwości
osteokondukcyjne, i podobieństwo do struktury kości
naturalnej.

MECHANIZM DZIAŁANIA
W połączeniu z krwią pacjenta tworzy skrzep,
który następnie jest podstawą do tworzenia
mineralnej matrycy dla proliferujących komórek.
W fazie gojenia następuje migracja naczyń przez
porowatości materiału, a następne migracja
osteoblastów tworzących nową kość.

WSKAZANIA
BETA-TCP jest syntetycznym materiałem bioceramicznym do stosowania w periodontologii, implantologii,
ortopedii oraz w innych dziedzinach chirurgicznych wymagających regeneracji kości. Materiał
augmentacyjny jest przeznaczony do odbudowy ścian ubytków kostnych, dehiscencji, fenestracji, ubytków
po usunięciu torbieli, podnoszenia dna zatoki szczękowej, defektów periodontologicznych oraz defektów
będących wynikiem osteotomii.

Syntetyczny materiał kościozastępczy
Syntetyczny materiał kościozastępczy CENA
GRANULATU
CENA

MASAGRANULATU
ROZMIAR

PLN odod0,10
160
180PLN
PN
0,10dodo0,50
0,50mm
mm
350PLN
PLN od
320
380
PLN
od 0,10
0,10 do
do 0,50
0,50 mm
mm

Katalog produktów

NRMASA
KAT.

0,5
0,5g g- -1,9cc
1,9cc
3,0
3,0 gg -- 11,5cc
11,5cc

ROZMIAR
NR KAT.

16057
16057
16062
16062

57

MEMBRANY
MEMBRANY
MEMBRANY
RESORBOWALNE

T-GEN membrana kolagenowa resorbowalna
(osierdzie
wieprzowe)
T-GEN
membrana
kolagenowa
resorbowalna
z osierdzia
T-GEN
membrana
kolagenowa
resorbowalna
z osierdziawieprzowego
wieprzowego
Łatwiejsze stosowanie – błona T-Gen posiada
doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, dzięki
czemu łatwiej się ją stosuje i nie jest tak podatna
Łatwiejsze
stosowanie
– błona
T-Gen
posiada
na rozerwanie
konkurencyjne
produkty.
Ponadto
Łatwiejsze
stosowanie
–jakbłona
T-Gen
posiada
membranę
T-Gen
łatwo
zaadaptować
do
konturu
i
doskonałą
wytrzymałość
na
rozciąganie,
dzięki
doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, dzięki
powierzchni
względu
na podatna
jej szybkie
jąubytku
stosuje
nie
jestpodatna
tak
czemuczemu
łatwiejłatwiej
się ją się
stosuje
i niezeijest
tak
na na
zwilżenie
i elastyczność. Może
być aplikowana
rozerwanie
jak
konkurencyjne
produkty.
Ponadto
rozerwanie jak konkurencyjne produkty. Ponadto
suchaT-Gen
i nawilżona.
membranę
łatwo zaadaptować do konturu

OPISOPIS

membranę T-Gen łatwo zaadaptować do konturu
i powierzchni
ubytku
ze względu
na szybkie
jej szybkie
i powierzchni
ubytku
ze względu
na –jej
Lepsza
integracja
z tkankami
Membrana T-Gen
zwilżenie i elastyczność. Może być aplikowana
Lepsza integracja z tkankami – Membrana
zwilżenie i elastyczność.
Może być z aplikowana
posiada wysoką porowatość,
większym rozmiaremLepsza
integracja z tkankami – Membrana
sucha i nawilżona.
T-Gen
posiada wysoką porowatość, z większym
porów, które zapewniają doskonały dopływ krwi.
sucha i nawilżona.
T-Gen posiada wysoką porowatość, z większym
rozmiarem porów, które zapewniają dosko-

Dzięki temu T-Gen zapewnia optymalne warunki
Test rozciągliwości
do regeneracji
kości i tkanek miękkich.
Test rozciągliwości

10.00

rozmiarem
porów,
które temu
zapewniają
doskonały dopływ
krwi. Dzięki
T-Gen zapewnia
nały
dopływ krwi.
Dzięki do
temuregeneracji
T-Gen zapewnia
9.48
9.16
optymalne
warunki
kości
10.009.48
9.16
optymalne
warunki
do
regeneracji
kości
i tkanek miękkich.
4.93
Lepsza stabilność
– Membrana T-Gen wykazuje się i tkanek miękkich.
5.00
2.64

5.00

0.00

4.93
wolną resorbcją
i stabilną obecnością
w tkankach.
sucha
2.64
mokra
Membrana T-Gen zapewnia barierę
funkcjonalną
sucha
mokra
przez ponad 3 miesiące.
0.00

T-Gen

T-Gen

B Product

B Product

Lepsza stabilność – Membrana T-Gen wykazuje
wolną
resorbcją
i stabilną
obecnością
Lepszasięstabilność
– Membrana
T-Gen
wykazuje
Produkt
Czas resorbcji
w
tkankach.
Membrana
T-Gen
zapewnia
barierę
się wolną resorbcją
i stabilnąPonad
obecnością
T-Gen
3 miesiące
funkcjonalną
przez ponad
miesiące. barierę
w tkankach.
Membrana
T-Gen3 zapewnia
B produkt

(Przekrój przez membranę t-gen)

Przekrój przez membranę T-Gen

(Przekrój przez membranę t-gen)

W ciągu 2 miesięcy

100%

funkcjonalną przez ponad 3 miesiące.
Produkt

T-Gen
Produkt

Czas resorbcji

100% 80%

3 miesiące
CzasPonad
resorbcji

T-GEN błona kolagenowa resorbowalna to:

96.3%

96.3%

(Powierzchnia T-Gen)

Powierzchnia T-Gen

(Powierzchnia T-Gen)

90%

90%

77.9%

77.9%

80% 60%

W3ciągu
2 miesięcy
T-GenB •produkt
Ponad
miesiące
dwustronna – łatwe
użycie
bez względu na

60% 20%

pozycję,
BT-GEN
produkt
W ciągu
2 miesięcyto:
błona
kolagenowa
resorbowalna
• bardzo
szybka hydratacja
(chłonność),

3.7%
T-GEN – ceny i rozmiary
błon 10%
0%

22.1%

20%
CENA

B Product
Membrana
T-Gen
ROZMIAR
KOD
• dwustronna
– łatwe
użycie bez względu
na pozycję,
• doskonała
wytrzymałość
na rozciąganie,
3.7%
nieresorbowalna
22.1%
10%
Leczenie bez komplikacji
0%
• bardzo
hydratacja (chłonność),
• szybka
łatwe dopasowanie
do ubytku,
300 PLN
15
x
20
mm
TG-1
Dehiscencja
tkanek miękkich
B Product
Membrana
T-Gen
dwustronna
łatwe
użycie
bezna
względu
na pozycję,
• –doskonała
wytrzymałość
na rozdarcie,
• doskonała
wytrzymałość
rozciąganie,
440 Leczenie
PLN bez 20
x 30 mm TG-2 nieresorbowalna
komplikacji
bardzo
szybka
hydratacjabariera
(chłonność),
• dopasowanie
przedłużona
funkcjonalna
• łatwe
do
ubytku,
760Dehiscencja
PLN
30 xzdecydowanie
40 mm TG-3niższy odsetek
tkanek
miękkich
T-Gen
wykazuje
i
czas
resorbcji,
doskonała
wytrzymałość
na rozciąganie,
• doskonała
wytrzymałość
na rozdarcie,
dehiscencji w stosunku do innych membran
• doskonałe
dla napływającej
• przedłużona
bariera
funkcjonalna
i czas resorbcji,
łatwe
dopasowanie
do wsparcie
ubytku,
do ubytku krwi,
resorbowalnych
i nieresorbowalnych
trakcie
wykazuje zdecydowanie
niższy wodsetek
• doskonałe
wsparcie dlana
napływającej
doskonała
wytrzymałość
rozdarcie,do ubytku krwi, T-Gen
• zmniejszone ryzyko dehiscencji.
gojenia
tkanek
miękkich.
dehiscencji w stosunku do innych membran
• zmniejszone
dehiscencji.
przedłużona
barieraryzyko
funkcjonalna
i czas resorbcji,

T-GEN błona kolagenowa resorbowalna to:

•
•
•
•
•
•
• doskonałe wsparcie dla napływającej do ubytku krwi,
T-GEN – ceny i rozmiary błon
• zmniejszone ryzyko dehiscencji.
cena
rozmiar
kod
C.
Witt
Dental
58i rozmiary
mm
TG 1
PLN
15 x 20
T-GEN260
– ceny
błon
390 PLN
20 x 30 mm
TG 2
cena
rozmiar
kod
TG 3
620 PLN
30 x 40 mm

260 PLN
390 PLN

15 x 20 mm
20 x 30 mm

TG 1
TG 2

resorbowalnych i nieresorbowalnych w trakcie
gojenia tkanek miękkich.
Całkowita
Produkt

T-GEN

Produkt

B produkt

14

T-GEN

Porowatość

powierzchnia

80%

16,2 m /g
Całkowita
powierzchnia
10,5 m2/g

Porowatość
54.3%

80%

2

16,2 m2/g
2

MEMBRANY
T-GEN
membrana kolagenowa resorbowalna z osierdzia wieprzowego
MEMBRANY
OPIS

T-GEN membrana kolagenowa resorbowalna z osierdzia wieprzow

Łatwiejsze stosowanie – błona T-Gen posiada
doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, dzięki
czemu łatwiej się ją stosuje i nie jest tak podatna na
rozerwanie jak konkurencyjne produkty. Ponadto
membranę T-Gen łatwo zaadaptować do konturu
i powierzchni ubytku ze względu na jej szybkie
zwilżenie i elastyczność. Może być aplikowana
Dr n. med. Daniel Ciapiński / DENTRUM
sucha i nawilżona.

OPIS

Lepsza integracja z tkankami – Membrana
T-Gen posiada wysoką porowatość, z większym
Łatwiejsze
stosowanie
błona T-Gen posiada
ul. Ściegiennego
49, 40-114–Katowice
rozmiarem porów, które zapewniają doskodentrum.pl
Test rozciągliwości na rozciąganie, dzięki
doskonałą
wytrzymałość
nały dopływ krwi. Dzięki temu T-Gen zapewnia
+48 723 609 090
czemu łatwiej
się ją stosuje
i nie jest tak podatna
na warunki do regeneracji kości
9.48
9.16
optymalne
10.00
i tkanek miękkich.
rozerwanie jak konkurencyjne produkty. Ponadto
4.93 membrana kolagenowa T-gen,
Zastosowano:

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

membranę
T-GenKalos
łatwo
zaadaptować do konturu
piny tytanowe
(str. 74).
62).
sucha
mokra
i powierzchni ubytku ze względu
na jej szybkie
zwilżenie i elastyczność. Może być aplikowana
T-Gen
B Product
sucha i nawilżona.
5.00

2.64

Lepsza integracja z tkankami
T-Gen posiada wysoką porowatoś
(Przekrój przez membranę t-gen)
(Powierzchnia T-Gen)
rozmiarem
porów, które zapew
nały dopływ krwi. Dzięki temu Toptymalne
warunki
do rege
96,3%
90%
77,9%
96.3%
90%
77.9%
100%
100%
i tkanek miękkich.

0.00

Lepsza stabilność – Membrana T-Gen wykazuje
się wolną resorbcją i stabilną obecnością
TEST
ROZCIĄGLIWOŚCI
Test rozciągliwości
w tkankach. Membrana T-Gen zapewnia barierę
funkcjonalną przez 9.48
ponad
3 miesiące.
9.16
9.48
9.16
10.00
10.00

Produkt
5.00
T-Gen
5.00

4.93

B produkt

Czas resorbcji

80%
80%

Ponad 3 miesiące
2.64

W ciągu 2 miesięcy

sucha
sucha
mokra
mokra

60%
60%

20%
20%

T-GEN błona
kolagenowa resorbowalna to:
0.00
0.00

0%
0%

3,7%
3.7%

10%
10%

22,1%
22.1%

T-Gen
BB Product
Membrana
Product
Membrana
T-Gen
B Product
T-Gen
T-Gen
B
Product
• dwustronna – łatwe
użycie bez względu
na pozycję,
nieresorbowalna
nieresorbowalna
Leczenie
Leczeniebez
bezkomplikacji
komplikacji
• bardzo szybka hydratacja (chłonność),
Dehiscencja
tkanekmiękkich
miękkich
Dehiscencja tkanek
•Lepsza
doskonała
wytrzymałość
rozciąganie, T-Gen wykazuje
stabilność
– naMembrana
(Przekrój przez membranę t-gen)
•się
łatwewolną
dopasowanie
do ubytku, i stabilną obecnością
resorbcją
T-Gen wykazuje zdecydowanie niższy odsetek
• doskonała wytrzymałość na rozdarcie,
w
tkankach.
Membrana
T-Gen
zapewnia
barierę
dehiscencji w stosunku do innych membran
• przedłużona bariera funkcjonalna i czas resorbcji,
resorbowalnych
i nieresorbowalnych
trakcie
T-Gen
wykazuje
zdecydowanie
niższy
odsetek
Produkt
Porowatość
Całkowitaw
powierzchnia
przez
ponad 3do
miesiące.
•funkcjonalną
doskonałe
wsparcie
dla napływającej
ubytku
krwi,
dehiscencji w stosunku do innych membran
gojenia
tkanek
miękkich.
T-Gen
80%
16,2 m2/g96.3%
• zmniejszone ryzyko dehiscencji.
100%

resorbowalnych i nieresorbowalnych
w trakcie
gojeniabłon
tkanek miękkich.
Czas
T-GEN – Produkt
ceny
i rozmiary

cena T-Genrozmiar
260 PLN
15 x 20 mm
B
produkt
390 PLN
20 x 30 mm
620 PLN Katalog30produktów
x 40 mm

resorbcji

B produkt

Produkt

kod Ponad 3 miesiące
TG 1
T-GEN
TG 2 W ciągu 2 miesięcy
B produkt
TG 3

T-GEN błona kolagenowa resorbowalna
to:
14

• dwustronna – łatwe użycie bez względu na pozycję,

54.3%
80%

Porowatość

(Powie

90%

10,5 m2/g

Całkowita
powierzchnia

60%
80%

16,2 m2/g

54.3%
20%

10,5 m2/g 59
3.7%

0%

T-Gen

10%

B Product

MEMBRANY
MEMBRANY MEMBRANY
NIERESORBOWALNE

PTFE nieresorbowalna me
SURGITIME PTFE nieresorbowalna SURGITIME
membrana
SURGITIME PTFE membrana nieresorbowalna

Surgitime PTFE jest syntetyczną, nieresorbowalną
membraną, w 100% biokompatybilną, ma
zastosowanie jako bariera w sterowanej regeneracji
kości zapobiegając
migracji
komórek tkanki
łącznej
Surgitime
PTFE jest
syntetyczną,
nieresorbowalną
membran
Surgitime PTFE jest syntetyczną, nieresorbowalną membraną,
i nabłonkowej
w głąb przeszczepu
lub augmentatu,jako bariera w ster
w
100%
biokompatybilną,
ma
zastosowanie
w 100% biokompatybilną, ma zastosowanie jako bariera w steroco mogłoby
zahamować
tworzenie
prawidłowomigracji komórek tkan
kości
zapobiegając
wanej regeneracji kości zapobiegając migracji komórek wanej
tkanki regeneracji
zmineralizowanej
kości. Błona zapewnia
łącznej
w głąb przeszczepu lub augmentatu,
łącznej i nabłonkowej w głąb przeszczepu lub augmentatu,
co i nabłonkowej
odpowiednie
miejsce dla tworzenia stabilnego
mogłoby
zahamować
tworzenie
prawidłowo zmineralizowan
mogłoby zahamować tworzenie prawidłowo zmineralizowanej
skrzepu i fibrynowego rusztowania będącego
kości.
Błona
zapewnia
odpowiednie
miejsce
kości. Błona zapewnia odpowiednie miejsce dla tworzenia stabilnepodstawą
tworzenia
nowej
kości. Membrana
ma dla tworzenia stabiln
go
skrzepurozciągania.
i ﬁbrynowego rusztowania będącego podstawą tworz
możliwość
go skrzepu i ﬁbrynowego rusztowania będącego podstawą tworze-
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nia nowej kości. Membrana ma możliwość rozciągania.

nia nowej kości. Membrana ma możliwość rozciągania.
Surgitime PTFE – nieresorbowalna membrana

MECHANIZM DZIAŁANIA
Błona Surgitime PTFE ma selektywną
przepuszczalność przez pory, które pozwalają
na swobodny przepływ substancji odżywczych,
a zatrzymują bakterie. Nieresorbowalna błona
wymaga ponownego zabiegu jej usunięcia po
okresie gojenia.
widok z góry

MECHANIZM DZIAŁANIA
Błona Surgitime PTFE ma selektywną przepuszczalność przez pory, które pozwalają na swobodny przepływ substancji odżywczych, a zatrzymują bakterie.
Nieresorbowalna błona wymaga ponownego zabiegu jej usunięcia po okresie gojenia.

przekrój poprzeczny

Widok widok
z góryz góry

Błona Sur
ność przez
pływ subs
Nieresorb
gu jej usun

przekrójpoprzeczny
poprzeczny
Przekrój

WSKAZANIA
Błona Surgitime PTFE jest stosowana w technikach

WSKAZANIA
regeneracyjnych w periodontologii, implantologii

i innych procedurach wymagających mechanicznej
Błona Surgitime PTFE jest stosowana w technikach
bariery, np. sterowanej regeneracji kości
regeneracyjnych
w pionowym
periodontologii,
implantologii
w wymiarze
i poziomym, podniesieniu
i innych dna
procedurach
wymagających
zatoki szczękowej,
regeneracji mechanicznej
defektów wokół
bariery, np.
sterowanej
regeneracji
kości w wymiarze
implantów. Błona może być dopasowywana
do
pionowymdefektu
i poziomym,
podniesieniu
zatoki szczęza pomocą
skalpela lubdna
nożyczek.

kowej, regeneracji defektów wokół implantów. Błona
może być Surgitime
dopasowywana
do defektu za pomocą skalpePTFE
la lub nożyczek.
CENA

ROZMIAR

220 PLN 30 x 20 mm, grubość: 0,10 mm
Surgitime220
PTFE
PTEPLN 30 x 20 mm, grubość: 0,25 mm

cena
180 PLN
180 PLN 48
60

NR KAT.

16021
16044

WSKAZANIA
Błona Surgitime PTFE jest stosowana w technikach
regeneracyjnych w periodontologii, implantologii
i innych procedurach wymagających mechanicznej
bariery, np. sterowanej regeneracji kości w wymiarze
pionowym i poziomym, podniesieniu dna zatoki szczękowej, regeneracji defektów wokół implantów. Błona
może być dopasowywana do defektu za pomocą skalpela lub nożyczek.
Surgitime PTFE
cena nr. kat.
180 PLN16021
180 PLN16044

rozmiar
30 x 20 mm, grubość: 0,10 mm
mm, grubość: 0,25 mm
C. 30
Wittx 20
Dental

15

rozmiar
30 x 20 mm, grubość: 0,10 mm
30 x 20 mm, grubość: 0,25 mm

MEMBRANY
NIERESORBOWALNE

membrana

dPTFE wzmacniane tytanem
• Łatwo usuwalne i niskoodczynowe

• Biologicznie i chemicznie nieaktywne,
nie zaburzają gojenia

• Porowatość poniżej 0,3 mikrometra
stanowi barierę dla bakterii

• Można je dowolnie kształtować

• Politetrafluoroetylen o wysokiej gęstości

braną,
stero
tkanki
tu, co
owanej
abilne
worze

• Grubość membrany - 250 mikronów
• Szkielet tytanowy bez pamięci kształtu

Nieresorbowalne membrany Cytoplast®
Ti-250 Barrier Membranes składają się z warstwy
100% politetrafluoroetylenu (opatentowane),
wzmocnionego tytanowym szkieletem osadzonym
pomiędzy dwoma warstwami PTFE. PTFE
jest biologicznie obojętny i jest materiałem
kompatybilnym z tkankami. Membrany
Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes są
warstwami o wysokiej gęstości ze specjalną
strukturą powierzchni i porowatości, co zapobiega
przejściu bakterii regenerowanej tkanki,
a jednocześnie
adhezję komórek
ma
selektywnąułatwiając
przepuszczal
gospodarzana
doswobodny
materiału. prze
pozwalają

Membrany Cytoplast Ti-250 Barrier Membranes
są tak zaprojektowane, aby zmniejszyć migrację
i tworzenie komórek tkanki miękkiej dziąsła
w obrębie ubytków kostnych. Tym samym
gwarantuje to bardziej sprzyjające warunki dla
tworzenia nowych naczyń i kości w obrębie ubytku.
Wytworzenie bariery ma kluczowe znaczenie dla
przeprowadzenia tej procedury, membrana jest
wystarczająco sztywna, aby zapobiec samoistnemu
zapadnięciu, ale na tyle giętka aby łatwo
dostosować się do kształtu tkanek, zmniejszając
perforację leżących nad nią tkanek miękkich.

Surgitime PTFE
przez pory, które
substancji odżywczych, a zatrzymują bakterie.
na temat zastosowania membran dPTFE w implantologii w książce
sorbowalna błonaWięcej
wymaga
ponownego zabie
“Implants in the estethic zone. A step by step treatment strategy.”
usunięcia po okresie gojenia.

IMPLANTS
IN THE
ESTHETIC
ZONE
A step – by – step
treatment strategy
Ueli GRUNDER

nr. kat.
16044

Katalog produktów

Format A4
Oprawa twarda
848 stron, 4049 zdjęć
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MEMBRANY
NIERESORBOWALNE

WSKAZANIA

PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE

opuszkami palców lub jałowym instrumentem
do uzyskania pożądanego kształtu. Membrana
powinna być przycięta z zapasem 3-4 mm poza
granice ubytku do zapewnienia odpowiedniej
ochrony ubytku kostnego i zwiększenia stabilności
membrany. Membrana powinna być przycięta tak,
aby pozostać co najmniej 1 mm od sąsiadujących
zębów.

Membrana może być przycięta do pożądanego
kształtu, wielkości. Aby uzyskać najlepsze efekty,
umieść membranę tak, aby strona pomarszczona
znalazła się od strony dziąsła. Dla nadania
właściwego kształtu i odtworzenia maksymalnie
dużej przestrzeni, membrana może być dogięta

Jeśli pożądana jest dodatkową stabilność, błona
może być stabilizowana za pomocą:
• szwów (str. 80)
• pinów chirurgicznych (str. 74)
• lub śrub (str. 72)

Nieresorbowalne Cytoplast® Ti-250 Barrier
Membranes są materiałami służącymi do
tymczasowego wykorzystania do wytworzenia
bariery w ubytkach w leczeniu chorób przyzębia.

dr Michał Czarnowski / CZAR-DENT,
ul. Świętokrzyska 5/lok. U2, 15-843 Białystok
www.czar-dent.pl
+48 600 252 722
Zastosowano: PTFE Cytoplast wzmocniony tytanem,
zestaw pinów tytanowych Kalos (str. 74)

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

USUNIĘCIE MEMBRANY
Membrana może być usunięta po 21-28 dniach.
W celu zwiększenia komfortu pacjenta może
być podane znieczulenie, ale zazwyczaj nie jest
to konieczne. Jeżeli uzyskuję się pierwotne
zamknięcie rany na etapie zabiegu, może być
konieczne chirurgiczne usunięcie membrany.

62

C. Witt Dental

Po usunięciu membrany, zregenerowana tkanka
ponownie zostanie pokryta nabłonkiem w ciągu od
14 do 21 dni od zakończenia początkowego procesu
gojenia. Jednak ostateczna dojrzałość odtwarzanej
kości nie wystąpi przed okresem 6 do 12 miesięcy.
Ten okres należy brać pod uwagę w przypadku
planowania leczenia protetycznego.

MEMBRANY
NIERESORBOWALNE

Cena

Nr. kat

Membrana

575 PLN

Ti250ANL-1

Anterior Narrow, 12mm x 24mm

1050 PLN

Ti250ANL-2

Przystosowana do odtwarzania kości
do pojedynczego implantu

650 PLN

Ti250AP-1

Anterior Perio, 13mm x 19mm

1190 PLN

Ti250AP-2

Do ubytków tkanek przyzębia
w odcinku przednim

750 PLN

Ti250AS-1

1345 PLN

Ti250AS-2

Idealny kształt i wielkość dla pojedynczego
przedniego zęba, szczególnie kiedy brakuje
ściany kości

810 PLN

Ti250BL-1

Buccal, 17mm x 25mm

1455 PLN

Ti250BL-2

Przeznaczona do dużych defektów
od strony policzkowej

965 PLN

Ti250PS-1

Posterior Singles, 20mm x 25mm

1750 PLN

Ti250PS-2

Przeznaczona do odcinków bocznych

1075 PLN

Ti250PL-1

Posterior Large, 25mm x 30mm

1960 PLN

Ti250PL-2

Przeznaczona do odcinków bocznych
w przypadku konieczności dużej augmentacji

1345 PLN

Ti250XL-1

XL, 30mm x 40mm

2420 PLN

Ti250XL-2

Przeznaczona do bardzo dużych ubytków kości

1230 PLN

Ti250XLK-1

30mm x 40mm

2220 PLN

Ti250XLK-2

Przystosowana do dużych ubytków kostnych,
zwłaszcza augmentacji wyrostka

1145 PLN

Ti250 PST-1

2085 PLN

Ti250 PST-2

Katalog produktów

Anterior Singles, 14mm x 24mm

Posterior Singles 25mm x 36mm
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MEMBRANY
SIATKI TYTANOWE 3D

PREFORMOWANE I INDYWIDUALIZOWANE
BEZ ŚRUB MOCUJĄCYCH

ŁATWA W ZAŁOŻENIU I W USUNIĘCIU

Surgitime ma otwór, przez który mocujemy ją śrubą
zamykającą. Zapewnia to właściwą stabilizację,
nie są potrzebne śruby mocujące.

Można ją w prosty sposób kształtować lub użyć
preformowanej. Stosowanie zarówno w zabiegach
jedno- jak i dwuetapowych. Łatwe dopasowanie
do ubytku i usuwanie.

OSTEOKONDUKCJA
Siatka o optymalnej porowatości zapewnia
odpowiednie ukrwienie dla procesu kościotworzenia.

Zastosowano: Membranę 3dF, materiał
kościozastępczy o podwyższonej gęstości Bonefill
Porous Medium (str. 52).

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

Surgitime3dF
Surgitime3dL

CENA

ROZMIAR

370 PLN
370 PLN

3dF 12x18mm
3dL 12x18mm
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NR KAT.

161256
161261

SIATKI
TYTANOWE 3d
MEMBRANY
SIATKI
TYTANOWE 3d
SIATKI TYTANOWE 3D
Stosujemy śruby gojące lub
Stabilizujemy
membranę
przy
pomocy
zamykające
Stabilizujemy
membranę
Stosujemy
śruby
gojące
lub
śruby
gojące
lub
śrubyStosujemy
gojącej,
śruby
zamykającej
lub
przy
ich
pomocy
zamykające
Stabilizujemy
membranę
zamykające
Stabilizujemy
membranę
śruby namiotowej (str. 72).
przy
przy ich
ich pomocy
pomocy

Otwór mocujący ø 2,5 mm
Otwór
mocujący
øø 2,5
mm
Otwór
mocujący
Ø 2,5
mm
Otwór
mocujący
2,5
mm

Perforacje: Ø 0,35 mm
Perforacje:
Ø 0,35 mm
Perforacje:
Perforacje:
Ø 0,35 mmØ 0,35 mm
Porowatość
z wielkością otworów
ØPorowatość
0,35 mm zapobiega
przesuwaniu
zz wielkością
otworów
Porowatość
wielkością
otworów i
Porowatość
z
wielkością
otworów
migracji
materiału
kościozastępczego,
Ø
zapobiega
przesuwaniu
Ø 0,35
0,35 mm
mm
zapobiega
przesuwaniu ii
Ø
0,35 mmmateriału
zapobiega
przesuwaniu
zapewniając
odpowiednie
ukrwienie.
migracji
kościozastępczego,
materiału
kościozastępczego,
imigracji
migracji materiału
kościozastępczego,
zapewniając
odpowiednie
ukrwienie.
zapewniając
odpowiednie
ukrwienie.
zapewniając
odpowiednie
ukrwienie.

Grubość: 0,08 mm
Grubość:
Grubość: 0,08
0,08 mm
mm
Grubość: 0,08 mm

Stworzona w celu promowania procesu kościotworzenia
Dostosowana
do każdego
stopnia ubytków
kostnych,
ma 3 różne kształty:
Stworzona
w
procesu
kościotworzenia
Stworzona
w celu
celu promowania
promowania
procesu
kościotworzenia
STWORZONA
W do
CELU
PROMOWANIA
PROCESU
KOŚCIOTWORZENIA
Dostosowana
każdego
stopnia
ubytków
kostnych,
Dostosowana do każdego stopnia ubytków kostnych, ma
ma 33 różne
różne kształty:
kształty:
Dostosowana do każdego stopnia ubytków kostnych, ma 3 różne kształty:

Przedsionkowy
ubytek kostny
Przedsionkowy
Przedsionkowy
Przedsionkowy
ubytek
kostny
ubytek
ubytekkostny
kostny

Przedsionkowo-styczny
(mezialno-dystalny)
Przedsionkowo-styczny
Przedsionkowo-styczny
Przedsionkowo-styczny
ubytek kostny
(mezialno-dystalny)
(mezialno-dystalny)
(mezialno-dystalny)
ubytek
kostny
ubytek kostny
kostny

Przedsionkowo-styczny
(mezialno-dystalny)
i językowy
Przedsionkowo-styczny
Przedsionkowo-styczny
Przedsionkowo-styczny
ubytek
kostny
(mezialno-dystalny)
i językowy
(mezialno-dystalny)
(mezialno-dystalny) ii językowy
językowy
ubytek
kostny
ubytek
kostny
ubytek kostny

O ry ginalny kszt
ałt
ORYGINALNY
KSZTAŁT
O
Ory
ryginalny
ginalny kszt
kształt
ałt

Grubsza
G
rub sz a linia
lini a
G
Grub
rubsz
szaa lini
liniaa

Dwa
ndywid ualne kształty
kszt ałty
Dwaiindywidualne
Linie
cięcia
(grubsze
linie)
Linie
cięcia
(grubsze
linie)
Dwa
Dwa ii ndywid
ndywid ualne
ualne kszt
kształty
ałty
Linie
Linie cięcia
cięcia(grubsze
(grubsze linie)
linie)
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NIERESORBOWALNE
SURGITIME
TITANIUM membrana tytanowa perforowana

OPIS SURGITIME TITANIUM membrana tytanowa perforowana
Surgitime
(siatka tytanowa)
jest
Sur
TitaniumTitanium
(siatka tytanowa)
jest niewchłanialną,
perforoniewchłanialną,
perforowaną,
tytanową
błoną(ASTM F-67).
waną, tytanową
błoną wykonaną
z cząstek
tytanu
wykonaną z cząstek tytanu (ASTM F-67). Ta
Ta najcieńsza
siatka tytanowa jest dostępna w kilku długościach,
najcieńsza siatka tytanowa jest dostępna
szerokościach, grubościach i wielkościach perforacji. Perforacje
w kilku długościach, szerokościach, grubościach
pozwalają na dyfuzję płynów, ale nie pozwalają na inwazję komói wielkościach perforacji. Perforacje pozwalają
rek tkanki łącznej i nabłonkowej tworząc dla nich skuteczną bariena dyfuzję płynów, ale nie pozwalają na inwazję
rę. Błona tytanowa może być wstępnie modelowana, aby pasować
komórek tkanki łącznej i nabłonkowej tworząc dla
do ubytku kostnego, a następnie stabilizowana pinami lub śrubami
nich skuteczną barierę. Błona tytanowa może być
do powierzchni
kości.
wstępnie modelowana, aby pasować do ubytku
kostnego, a następnie stabilizowana pinami lub
śrubami do powierzchni kości.

MECHANIZM DZIAŁANIA

MECHANIZM DZIAŁANIA

Czysty tytan ma podobną budowę chemiczną
wapnia, dlatego
wykazuje
doskonałą
Czysty tytan madopodobną
budowę
chemiczną
do wapnia,
biokompatybilność.
Produkt
i
docięcia
do panujących
dlatego wykazuje doskonałą biokompatybilność. Produkt
warunków.
Jego
główną
zaletą
jest
utrzymywanie
i docięcia do panujących warunków. Jego główną zaletą jest
miejscadla
dlamateriału
materiału kościozastępczego
kościozastępczego przy
utrzymywanie miejsca
przy
trójwymiarowych
rekonstrukcjach,
z
możliwścią
trójwymiarowych rekonstrukcjach, z możliwścią jego waskula- jego
waskularyzacji
od strony
kości,
jak
ryzacji zarówno od
strony kości, zarówno
jak i okostnej.
Siatka
tytanowa
i
okostnej.
Siatka
tytanowa
stanowi
podparcie
stanowi podparcie dla tkanek miękkich, jak i zabezpiecza matedla tkanek miękkich, jak i zabezpiecza materiał
riał augmentacyjny
przed przemieszczaniem pod wpływem
augmentacyjny przed przemieszczaniem pod
nacisku tych tkanek.
Czas potrzebny do rozpoczęcia ostewpływem nacisku tych tkanek. Czas potrzebny do
okondukcji to minimum 21 dni.
rozpoczęcia osteokondukcji to minimum 21 dni.

PRZYPADEK KLINICZNY
prof. dr Danilo Maeda

WSKAZANIA

usunięcia po okresie gojenia.

Sur

tanium – błona tytanowa

Surgitime titanium
rozmiar
– błona tytanowa

cena
690 PLN
690 PLN
690 PLN

CENA

przed

ROZMIAR

po (6 miesięcy)po (6 miesięcy)

przed

po (6 miesięcy)
po (6 miesięcy)

nr. kat.
PLN 0,0434mm
x ,25
mm, grubość:
mm, perforacja: 0,85
mm
, grubość:
perforacja:
0,85 0,04
mm
16472
34 x 25 mm370
mm, grubość:
0,04 mm, perforacja: 0,15
mm
34 x 25 mm370
370 PLN
PLNć: 0,0434
mmx, 25
perforacja:
0,15 mm
16565
PLN 0,0834mm
x ,25
mm, grubość:
mm
34 x 25 mm370
, grubość:
perforacja:
0,85 0,08
mm mm, perforacja: 0,85
16698
16
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prof. dr Danilo Maeda

sterowanej
kości w do
ortopedii,
Sur
Titanium regeneracji
jest przeznaczona
procedur sterowanej
przed
neurochirurgii,
periodontologii,
implantologii
regeneracji kości w ortopedii, neurochirurgii,
periodontologii,
stomatologicznej,
chirurgiichirurgii
szczękowo-twarzowej,
implantologii
stomatologicznej,
szczękowo-twarzoszczególnie
takich
jak
augmentacje
poziome, pionowe
wej, szczególnie takich jak augmentacje poziome,
pionowe
wyrostka zębodołowego.
Nieresorbowalna
wyrostka
zębodołowego.
Nieresorbowalna
błona wymaga
błona wymaga ponownego zabiegu w celu jej
ponownego zabiegu w celu jej usunięcia po okresie gojenia

PRZYPADEK KLINICZNY

WSKAZANIA
Surgitime Titanium jest przeznaczona do procedur

NR KAT.

16472
16565
16698

Faveri Academy
and co-workers,
Bionnovation
Biomedical

Zastosowano:

Materiał kościozastępczy Bonefill Porous (str. 52),
40),
Surgitime Titanium 0,04 x 0,15 mm

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny
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prof. dr Benhur Sturmer

usunąć. Surgirime Titanium SEAL zastosowane

RZYPADEK KLINICZNY
przy zabezpieczeniu zębodołu poekstarkcyjnego.
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of. dr Leopoldo Perez
prof. dr Leopoldo Perez
Surgitime Titanium SEAL – folia tytanowa pełna

PRZYPADEK KLINICZNY

prof. dr Fábio Mizutani
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MEMBRANY

NR KAT.

34 x 25 mm, gr. 0,04 mmSurgitime
16890titanium

uz
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320 PLN

SEAL – folia
tytanowa
Surgitime
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nr. kat.
cena
rozmiar
nr. kat.
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16890
34 x 25 mm
16890
gr. 0,04 mm
gr. 0,04 mm
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BIONNOVATION
FIXATION SYSTEM
ZESTAW NARZĘDZI I ŚRUB TYTANOWYCH
Zestaw narzędzi i śrub Bionnovation Fixation
System jest przeznaczony do chirurgii
przeszczepów kostnych, sterowanej regeneracji
kości, do mocowania bloków kostnych oraz
błon. Elementy Bionnovation Fixation System
produkowane są z precyzją dającą bezpieczne
i przewidywalne przenoszenie śrub oraz ich
łatwe użycie zarówno w szczęce jak i żuchwie.

Wszystkie elementy zestawu są oznaczone
i przechowywane w jednym miejscu ułatwiającym
ich uporządkowanie i pracę całemu zespołowi
zabiegowemu.

ZESTAW STARTOWY + 10 ŚRUB

2

2600 PLN
800,00
zł
730 PLN
790,00
zł
200 PLN
220,00
zł
100 PLN
110,00
zł
100
PLN
110,00 zł
110,00
zł
100 PLN
180,00
zł
170 PLN
180,00
zł
170 PLN
280,00
zł
260 PLN
280,00
zł
260 PLN
280,00
zł
260 PLN
280,00
zł
260 PLN

Śrubokręt ręczny duży (uchwyt)
Sztyca/punktator +
Śrubokręt ręczny krótki
Śrubokręt ręczny długi
Uchwyt ręczny/adapter
Śrubokręt na kątnicę krótki
Śrubokręt na kątnicę długi
Wiertło Ø 1,0 x 15 mm
Wiertło Ø 1,2 x 15 mm
Wiertło Ø 1,4 x 15 mm
Wiertło Ø 1,6 x 15 mm

N13118
13085
13127
13129
13130
13066
13132
13133
05051
05053
05055
05057

Śruby tytanowe
Śruby wraz z zestawem narzędzi służą do
stabilizacji przeszczepów i błon zaporowch
w obszarze szczęki i żuchwy.

Samogwintujące, nie wymagają siły podczas
wkręcania, przez co umożliwiają zamocowanie
do ruchomej kości.

CHARAKTERYSTYKA ŚRUB
• wykonane z tytanu F136 6AI 4V zgodnie ze standardem ASTM F136 i normą ISO 5832-3,
• tymczasowe – ich celem jest stabilizacja przeszczepu kostnego lub błony zaporowej,
nie mają na celu integrować się z kością,
• samogwintujące – ostro zakończone, o cylindrycznym kształcie,
• główka typu krzyżak – zapewnia łatwe i precyzyjne przenoszenie śrub.
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dr Mariusz Bołzan BIAŁA
BIAŁA SZUFLADA
SZUFLADA
ul. Wyszyńskiego
ul. Lok.
14
Wyszyńskiego
U/01 70-201
14 Lok.
Szczecin
U/01
70-201
+48
91 433
Szczecin
13 65
+48 91 433 13 65
bialaszuflada.pl
bialaszuflada.pl

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny

Zastosowano: implant Thommen Medical, śruby tytanowe Bionnovation
Zastosowano: implant Thommen Medical, śruby tytanowe Bionnovation

STERYLIZACJA
Zalecanym sposobem sterylizacji jest sterylizacja
parowa w autoklawie. Należy stosować się do
ogólnych wskazówek sterylizacji w autoklawie.
Zalecany czas sterylizacji to 30 min.
w temperaturze 121°C lub 4 min. w autoklawie
próżniowym w temperaturze 132°C.

ROZMIARY I ŚREDNICE ŚRUB
CENA ZA 1 SZT. 95 PLN
ROZMIARY
ROZMIARYK
ŚREDNICE
- 65
PLN/SZT.
PRZY
ZAKUPIEI10
SZTUK
- 75ŚRUB
PLN/ SZT.
CENA
ZA 1 SZT.
85 mm
PLN
PRZY
ZAKUPIE
20Ø SZTUK
- 65 PLN/ SZT.
1,2
PRZY ZAKUPIE 10 SZTUK - 65 PLN/SZT.
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

Ø 1,2 mm

Ø 1,4 mm

Ø 1,6 mm

07097
07098
07092
07101
07103
07105
07107

07145
07090
07148
07150
07152
07091

07191
07093
07194
07094
07095
07198

Katalog produktów

UWAGA!

Sterylizacja powinna być wykonywana tylko
po umyciu narzędzi w odpowiednich płynach
dezynfekcyjnych i całkowitym ich wysuszeniu.
Wysokie temperatury w autoklawie mogą
powodować chemiczne reakcje na powierzchni
kasety zestawu i narzędzi przy niedostatecznym
oczyszczeniu z resztek organicznych oraz wilgoci,
a w konsekwencji jej żółknięcie.
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TENT SCREW
ŚRUBY NAMIOTOWE

Śruby namiotowe, samogwintujące, z polerowaną
szyjką i szerszą główką, aby zachować przestrzeń

250 PLN
250 PLN
250 PLN
100 PLN
100 PLN
100 PLN

pod resorbowalnymi i nieresorbowalnymi
membranami podczas poziomych i pionowych
procedur regeneracji kości.

Śrubka namiotowa DM 6,0 mm
Śrubka namiotowa DM 9,0 mm
Śrubka namiotowa DM 12,0 mm
Uchwyt śrubokręta ręcznego
Końcówka śrubokrętu krótka/długa (typu philips)
Końcówka śrubokrętu krótka/długa (typu squared)

07446
13066
13129/13130
13061/13062

Gojenie [śruba mocująca]

do stabilizacji i przymocowania
membrany

Średnica główki ø 2,5 mm

połączenie typu
philips

Surgitime Titanium
Śruba namiotowa
Śruba namiotowa w augmentacji kości, w wymiarze
horyzontalnym i wertykalnym, wytwarza odpowiednią
przestrzeń do odpowiedniego umocowania błony
tytanowej.

połączenie typu
square

Średnica gwintu ø 2,0 mm

Agresywna konstrukcja gwintu pozwala na precyzyjne umieszczenie bez użycia wiertła.
Główka o średnicy 2,5mm zapewnia dużą powierzchnię, aby zapobiec perforacji lub rozerwaniu membrany.
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Zastosowano: śruby namiotowe Bionnovation Tent Screws, membranę Surgitime Titanium 0,04 x 0,15 (str. 66),
54),
materiał kościozastępczy o podwyższonej gęstości Bonefill Porous Medium (str. 52).
40).

Faveri Academy
and co-workers,
Bionnovation
Biomedical

Katalog produktów

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny
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ZESTAWY PINÓW
TYTANOWYCH

Piny do mocowania membran podczas zabiegów
z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
Nadają się do mocowania membran wszelkiego
typu, w tym resorbowalnych, niewchłanialnych
i z siatek tytanowych. Ze względu na niewielkie
rozmiary, zaleca się przechowywanie pinów
w specjalnym pojemniku, który umożliwia łatwe
chwytanie przez odpowiedni podajnik, pozwalający
na łatwe umieszczenie pinów i uniknięcie błędów
technicznych podczas operacji.

Cena za szt. / op.

Kalos Kit - zestaw wprowadzający (12 pinów, uchwyt, pojemnik)

Punktator do twardej kości Pin-Push-In
Wiertło do dekortykacji
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1700 PLN
60 PLN / 720 PLN
48 PLN / 1728 PLN
45 PLN / 3240 PLN
42 PLN / 4536 PLN
399 PLN
150 PLN

dr Michał Czarnowski / CZAR-DENT
ul. Świętokrzyska 5/lok. U2, 15-843 Białystok
www.czar-dent.pl

Zastosowano: piny tytanowe KALOS,
membranę PTFE wzmacnianą tytanem (str. 63).

Katalog produktów

Obejrzyj cały
przypadek kliniczny
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ZESTAWY
NARZĘDZI, PINÓW, ŚRUB

MICRO SCREW SYSTEM BASIC BMSBA
4700 PLN
ŚRUBA DO OSTEOSYNTEZY (opakowanie 3 sztuki)
180 PLN /szt.

TREPHINE EJECTION KIT BTE00
4000 PLN

BENEX CBE00
7500 PLN

MASTER PIN CONTROL BASIC BMPBA
3500 PLN

MŁYNEK KOSTNY BKM00
9500 PLN

10 PINÓW TYTANOWYCH MESINGER
cena katalogowa 630 PLN /1 op.
cena przy zakupie 3 op. 590 PLN /1 op.
cena przy zakupie 6 op. 570 PLN /1 op.
cena przy zakupie 9 op. 550 PLN /1 op.
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MASZYNOWE
NARZĘDZIA
ENDODONTYCZNE

+70%

+40%

ELASTYCZNOŚCI

WYTRZYMAŁOŚCI

Ekstremalna wydajność
nawet w najbardziej
zakrzywionych kanałach.

Pilniki maszynowe PLEX

Pilniki maszynowe PLEX
Pilniki ręczne typu K
Pilniki ręczne typu K

Katalog produktów

Stop CM wire dzięki
specjalnej obróbce cieplnej
zapewnia bardzo wysoką
odpornośćna zginanie
i cykliczne zmęczenie.

asortyment
15/08; 15/03, 20/04, 25/04
15/08; 15/03, 20/04, 25/06
w 4 długościach 21, 25, 28, 31 mm

149 PLN

wybrany rozmiar, 4 szt.

149 PLN

asortyment 15-40#
wybrany rozmiar, 6 szt.
6#, 8#, 10#, 15#
w 4 długościach 21, 25, 28, 31 mm

25 PLN
25 PLN
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CAIMAN
SKROBACZKA KOSTNA
WSKAZANIA
Skrobaczka kostna CAIMAN to instrument
chirurgiczny przeznaczony do pobrań fragmentów
kości kortykalnej (bone chips) niezbędnej do
regeneracji, wymagającej przeszczepu kostnego.

CECHY
• Sterylne opakowanie jednorazowego użytku
• Szybka i łatwa w użyciu
• Ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt
• Zbiera odpowiednią ilość kości
• Doskonale ostre i trwałe ostrze wykonane
z wysokogatunkowej stali
• Wygodny dostęp do pojemnika

170 PLN
750 PLN
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Caiman - skrobaczka kostna
Zestaw 5 skrobaczek kostnych (150 PLN/szt.)

C. Witt Dental

K-22.000.00
K-22.000 x5

BLOOD
BLOOD
STOP
STOP
OPATRUNEK
OPATRUNEK

BLOOD STOP

BLOOD
STOP OPATRUNEK
SPOSÓB
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UŻYCIA
UŻYCIA
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SPOSÓB
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UŻYCIA
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Bloodstop
Bloodstop
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przezroczysta,
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co czemu
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(żel), który
do ranydoi dokładnie
ją uszczelnia.
TworzyTworzy
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czemu
przekształca
się w koagulant
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rany i dokładnie
ją uszczelnia.
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powierzchni
warstwę
ochronną.
Proces
ten inicjuje
powstanie
skrzepu
i zapewnia
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warunków
dla
na
jej powierzchni
warstwę
ochronną.
Proces
ten inicjuje
powstanie
skrzepu
i zapewnia
idealne
warunków
gojenia.
Powłoka
utworzona
dodatkowopomaga
pomagawwbieżącej
bieżącej
dla
gojenia.
Powłoka
utworzonaprzez
przezBloodstop
BloodstopiXiXjest
jest przezroczysta,
przezroczysta, co dodatkowo
kontroli
procesu
leczenia.
kontroli procesu leczenia.

PRZYPADEK
PRZYPADEK
KLINICZNY
PRZYPADEK KLINICZNY
KLINICZNY
PRZYPADEK KLINICZNY
Przykłady zastosowań
przykłady
przykłady
zastosowań
zastosowań
przykłady
zastosowań

Wspomaganie leczenia
implantologicznego
wspomaganie
wspomaganie
leczenia
leczenia
implantologicznego
implantologic

wspomaganie leczenia implantologicznego

3 dni po zabiegu

GŁÓWNE ZALETY:

GŁÓWNE ZALETY:

•• efekt
efekt hemostazy
hemostazy osiągany
osiąganyszybciej
szybciejniż
niżpodczas
podczas
stosowania
innych
produktów,
stosowania innych produktów,

3 dni p3

• łatwa w użyciu,
• łatwa w użyciu,

• biokompatybilna,
• biokompatybilna,
• brak składników pochodzenia zwierzęcego,
• szybko przyswajalna,
• brak składników pochodzenia zwierzęcego,
•
szybko
przyswajalna,
• sterylne opakowanie jednorazowego użytku,
• rozpuszczalna w wodzie,
•• właściwości
sterylne opakowanie
jednorazowego użytku,
klejące i uszczelniające,
• rozpuszczalna
wodzie,
• kilkawrozmiarów.
efekt
•••hemostazy
efekt
hemostazy
osiągany
osiągany
szybciej
szybciej
niż podczas
niż podczas
• łatwa
• w
łatwa
użyciu,
w użyciu,
przeznaczona
do raniwewnętrznych
i zewnętrznych.
właściwości
klejące
uszczelniające,
• kilka rozmiarów.

GŁÓWNE
GŁÓWNE
ZALETY:
ZALETY:
•
•
•
•
•

stosowania
innychdo
produktów,
innych
produktów,
• stosowania
przeznaczona
ran wewnętrznych
i
zewnętrznych.
brak•składników
brak składników
pochodzenia
pochodzenia
zwierzęcego,
zwierzęcego,
sterylne
• sterylne
opakowanie
opakowanie
jednorazowego
jednorazowego
użytku,użytku,
DOŚWIADCZENIE
DOŚWIADCZENIE
właściwości
• właściwości
klejąceklejące
i uszczelniające,
i uszczelniające,
doświadczenie
kliniczne
zz Bloodstop
iX
10-letnie
doświadczenie
kliniczne
Bloodstop
iX wykazuje
przeznaczona
•10-letnie
przeznaczona
do rando
wewnętrznych
ran wewnętrznych
i zewnętrznych.
i zewnętrznych.

•
•
•
•

biokompatybilna,
• biokompatybilna,
szybko
• szybko
przyswajalna,
przyswajalna
rozpuszczalna
• rozpuszczalna
w wodzie,
w wod
kilka•rozmiarów.
kilka rozmiarów.

wykazuje
wysoką skuteczność
tego produktu.
wysoką skuteczność
tego produktu.
W tym czasie nie było
Wżadnych
tym czasie
nie byłoo żadnych
doniesień
doniesień
toksyczności
lub innych działaniach
oniepożądanych.
toksyczności lub innych działaniach
niepożądanych.

cena
ilość
rozmiar
DOŚWIADCZENIE
DOŚWIADCZENIE
469
PLN
24
szt
pasek
490 PLN
530
24 szt
pasek 1.3 x 51.3
cm 5 cm
CENA

20 PLN

ILOŚĆ

ROZMIAR

x

1 szt

pasek 1.3 x 5 cm

22 PLN
24
1 szt
pasek 1.3
x 5zcm
10-letnie
10-letnie
doświadczenie
doświadczenie
kliniczne
kliniczne
Bloodstop
z Bloodstop
iX wykazuje
iX wykazuje
wysokąwysoką
skuteczność
skuteczność
tego produktu.
tego produktu.
W tymWczasie
tym czasie
nie było
nie było
żadnych
żadnych
doniesień
doniesień
o toksyczności
o toksyczności
lub innych
lub 26innych
działaniach
działaniach
niepożądanych.
niepożądanych.
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SZWY CHIRURGICZNE
NIERESORBOWALNE
monofilament
NYLON
(ATRAMAT)

PTFE
(KALOS)

SERALON

poliamid

politetrafluoroetylen

poliamid

czarny

czarny

niebieski

Producent

Materiał

Kolor
Igła
Ilość
Cena za op.
Typ

Dł. nici

11mm

45cm

160 PLN

45cm

3/8 koła

3/8 koła

odwrotnie tnąca

odwrotnie tnąca

12 szt./op.

12 szt./op.

24 szt./op

70 PLN

150
160PLNPLN
7-0

3/8 koła
odwrotnie tnąca

576 PLN

65 PLN

336 PLN

540 PLN

6-0

5-0

4-0

3-0

CE1246-N

CE1245-N

CE1244-N

CE1243-N

5-0

4-0

312 PLN
3-0

6-0

5-0

VO071712

VO103412

VO073413

VO103413

12 mm
75cm
13 mm

45cm

15 mm

75 cm
45cm

PE1347-N

K-50.105.13* K-50.104.13

CE1646-N

CE1645-N

CE1644-N

K-50.103.16

16 mm
75cm
45cm

CE1646-75N CE1645-75N CE1644-75N CE1643-75N

CE1946-N

CE1945-N

CE1944-N

CE1943-N

19 mm
75cm
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CE1945-75N CE1944-75N CE1943-75N
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RESORBOWALNE
plecione

monofilament

PGA
(ATRAMAT)

PGLA
(YAVO)

PGC25
(ATRAMAT)

PDO
(YAVO)

kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu

polidioksanon

bezbarwny

fiolet

kopolimer
kwas poliglikolowy

poli(glikolidu-co-Llaktydu)

fiolet

6-0

fiolet

3/8

3/8

3/8

3/8

koła odwrotnie tnąca

odwrotnie tnąca

odwrotnie tnąca

odwrotnie tnąca

12 szt./op

12 szt. /op.

12 szt./op.

12 szt./op.

90 PLN

396 PLN 150 PLN

120 PLN

150 PLN

85 PLN

396 PLN

132 PLN

120 PLN

132 PLN

7-0

6-0

5-0

4-0

3-0

6-0

5-0

PE130645B

PE130645B

PE160645B

PE160545B

4-0

3-0

6-0

5-0

4-0

DKO83PD

DKO57PD

DKO56PD

DKO07PD

DKO59PD

DKO31PD

DKO06PD

DKO35PD

DKO34PD

DKO13PD

DKO82PL

CE1295

DKO03PL

CE1695-45

CE1693-45

PE160445B

CE1694-75

PE190545B

CE1994-45 CE1993-45

CE199675*

CE1995-75

CE1994-75

Całkowite wchłanianie
60-90 dni

Katalog produktów

CE1993-75

PE190445B

PE190345B

PE1903-B

Całkowite wchłanianie
60-70 dni

Całkowite wchłanianie
90-120 dni

DKO12PD

Całkowite wchłanianie
180-210 dni
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OPIS

WIERTŁO DO
DEKORTYKACJI

Sur
Titanium SEAL jest folią tytanową rekomendowaną po
ekstrakcjach oraz do sterowanej regeneracji kości. Tytan z którego
jest wykonana, to materiał znany ze swojego bezpieczeństwa
i szeroko stosowany w chirurgii. Grubość folii to 0,04 mm
Z OGRANICZENIEM WIERCENIA

CECHY

PRZYPADEK KLINICZNY
prof. dr FábioWMizutani
GBR zaleca się perforację warstwy
korowej kości,
że zwiększa
Tytanowa
foliaponieważ
tworzy postulowano,
odpowiednią
barieręona
dlaunaczynienie
tkanki miękkiej,
rany i uwalnia czynniki wzrostu oraz komórki o potencjale angiogennym i osteogennym.¹

05131
05132

a dzięki temu że jest nieprzepuszczalna i nieresorbowana działa
efektywnie
przypadku
jej odsłonięcia. Jest elastyczna, co
Wiertło do dekortykacji równie
BIONNOVATION
1,0 x 3wmm
160 PLN
Wiertło do dekortykacji pozwala
BIONNOVATION
1,0
x
4
mm
160
PLN
ją łatwo dostosować do defektu kostnego, a jednocześnie
wystarczająco sztywna, aby służyć jako utrzymywacz przestrzeni.
1 x 4 mm
Sur
TitaniumØSEAL
jest poddana elektrochemicznej pasywa05132
cji przez co jest obojętna elektrycznie i zapewnia niezaburzony
wzrost nowej kości. Może być stosowana po ekstrakcji do przykrywania zębodołów poekstrakcyjnych jak i defektów periodontologicznych. Z reguły nie wymagająca dodatkowej stabilizacji.

PROCEDURA KLINICZNA

Ø1

x 3 mm
05131

prof.Marcelo Faveri (Brazylia)

PRZYPADEK KLINICZNY
prof. dr Leopoldo Perez

> Dostępne głębokości: 3 i 4 mm
> Na kątnicę
> Prędkość obrotu: 50~300 rpm
> Trwałość: ~25 Procedures

PRZYPADEK KLINICZNY

Folię należy przyciąć zgodnie z kształtem ubytku kostnego zaokrąglając dokładnie rogi. Następnie doginając folię zaadoptować do
kształtu wyrostka, a w przypadku jeśli to konieczne dodatkowo
ustabilizować śrubami do przeszczepów Bionnova
Folia może
pozostać nieprzykryta dziąsłem ponieważ jest nieprzepuszczalna.
Po okresie gojenia folię oraz >śruby
stabilizujące należy usunąć.
Z chirurgicznej stali nierdzewnej
Surgirime Titanium SEAL zastosowane
przy
ASTM F899
440 zabezpieczeniu zębo> Średnica: 1.0 mm
dołu poekstarkcyjnego.

PRZYPADEK KLINICZNY
prof. dr Benhur Sturmer

Dekortykacja.
Sur
tanium SEAL – folia tytanowa pełna
Dekortykacja kości wykonywana kilkakrotnie w
ramach biologicznego
klucza do sterowanej regeneracji kości (GBR). Biologicznym uzasadnieniem
cena
rozmiar
nr. kat.
dekortykacji kości jest umożliwienie komórkom progenitorowym uzyskania
320
PLN
34angiogenezy.
x 25 mm
16890
dostępu do miejsca leczonego GBR i ułatwienie
natychmiastowej
gr.
0,04
mm
Może również poprawić fizyczne połączenie między przeszczepem
kostnym, a miejscowym biorcą.
1
McAllister, B. S., & Haghighat, K. (2007). Bone augmentation techniques.
Journal of periodontology, 78(3), 377-396.
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WIERTŁO DO
POBIERANIA
KOŚCI
Z POTRÓJNYM OSTRZEM
05128

Wiertło do pobierania kości DLC ø5 mm

Szerokie otwarcie
umożliwiające łatwe
usunięcie pobranej kości.

570 PLN

Kość autogenna może być
zebrane nawet w 10 sekund!
Korek ograniczający
głębokość do 4 mm.

Zmniejszenie
nagrzewania kości.
Większa stabilność.

Doskonały stosunek
jakości do ceny.

Drill
Triple Blade .
Wiertło z trzema ostrzami to świetna opcja ułatwiająca pobranie kości autogennej w zabiegach
regeneracyjnych. Wśród jego dyferencjałów warto wymienić trzy ostrza, które zapewniają większą
skuteczność w pobieraniu kości autogennej oraz mniejsze drżenie i większą precyzję podczas
procedury pobierania w loży dawcy. Ponadto skojarzenie kości autogennej z substytutami kości
poprawia wyniki kliniczne zabiegów przeszczepów ze względu na osteogenny i osteoindukcyjny
potencjał kości autogennej związany z osteokondukcyjnym potencjałem substytutu kości.
Więc spraw, aby procedura pobierania kości autogennej była bardziej przewidywalna.

Katalog produktów

83

WIERTŁA DO
SOCKET SHIELD
TECHNIQUE
KOMPLETNY ZESTAW 7 WIERTEŁ

Technika tarczy zębodołowej, opisana po raz
pierwszy w 2010 roku, zyskała akceptację naukową
i kliniczną na całym świecie. Chcąc odpowiedzieć
na potencjalne powikłania w przypadku stosowania
tego innowacyjnego podejścia w estetycznej
implantologii stomatologicznej, opracowaliśmy
wszechstronny protokół postępowania krok po
kroku, obejmujący wszystko, czego nauczyliśmy
się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Po odcięciu
korony zęba preparuje się łoże dla implantu
poprzez korzeń usuwanego zęba. Po usunięciu
podniebiennych fragmentów korzenia preparuje
się tarczę, zgodnie z zasadą „zablokowania”
mechanicznego lub biologicznego.

Mechaniczne „zablokowanie” obejmuje
bezpośredni kontakt między implantem
a tarczą, natomiast podejście biologiczne sprzyja
ankylozie tarczy, co zapobiega jej dokoronowemu
przemieszczaniu. Koronowej części tarczy nadaje
się wklęsły kształt. Kończy się ona 0,5 mm
dokoronowo względem blaszki przedsionkowej
kości. Następnie wprowadza się implant
i wykonuje indywidualną czapeczkę gojącą.
Jeśli technikę tarczy zębodołowej stosuje się
zgodnie z podstawowymi zasadami biologicznymi
i mechanicznymi, może ona zapewnić bardzo
estetyczne i przewidywalne efekty.
(Int J Esthet Dent 2020;15:288–305)

CENA ZA ZESTAW 520 PLN
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6850

w kształcie stożka okrągłe, długie

918PB

tarcza diamentowa dwustronna sztywna do porcelany

H79E

do tworzywa sztucznego, gipsu i stopów metalu

H77E

do tworzywa sztucznego, gipsu i stopów metalu

H141Z

frez do kości okrągły, bardzo efektywne cięcie, powłoka ZrN

H254LE

instrument łączony do ochronnej preparacji kości i tkanki twardej zęba

6801

kulka diamentowa na prostnice

C. Witt Dental

WIRÓWKA MEDYCZNA
ZESTAW 2950 PLN

2150 PLN

Wirówka kątowa (45st.)

Ten model cechuje bardzo wysoka jakość
i niezawodność. Urządzenia te są dostępne od
wielu lat na polskim rynku. Wirówka laboratoryjna
może być stosowana m.in. do separacji osocza
bogatopłytkowego (PRP).

550 PLN

Kaseta do PRF

250 PLN

Zestaw startowy do 50 pobrań:
• igły z wenflonem i wężykiem,
(140 PLN/szt.)
• uchwyty do mocowania
igły na próbówce
(20 PLN/szt.)
• staza do ucisku ręki
(10 PLN/szt.)
• 50 próbówek próżniowych
do wyboru (80 PLN/szt.)
- czerwone
(z aktywatorem
krzepnięcia)
- niebieskie
(z cytrynianem sodu)
- białe (puste)

Katalog produktów
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LINIA

NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH

ZESTAW MIKROCHIRURGICZNY 1700 PLN
SET 15 NARZĘDZI Z KASETĄ DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kaseta chirurgiczna do mikronarzędzi 18 cm
Miseczka do biomateriału, ciężka lub lekka
Hak chirurgiczny Cawood-Minnesota
Lusterko stomatologiczne, okrągła rękojeść
Trzonek skalpela , okrągła rękojeść
Nożyczki chirurgiczne IRIS
Sonda periodontologiczna Williams, skala 1mm
Pęseta mikrochirurgiczna z ząbkiem 18cm
Pęseta mikrochirurgiczna zagięta 18cm

10. Igłotrzymacz mikro chirurgiczny Castroviejo
z wkładką diament lub Igłotrzymacz mikro
chirurgiczny Castroviejo z wkładką TC, 18cm
11. Mikro-raspator brodawkowy dwustronny,
okrągły
12. Łyżeczka zębodołowa dwustronna Lucas
13. Raspator dwustronny Prischard
14. Raspator dwustronny MOLT
15. Kleszczyki naczyniowe
Profesjonalne narzędzia stomatologiczne
dla specjalistów chirurgii, mikrochirurgii
i periodontologii. Precyzja pracy dla
zaawansowanych lekarzy i przystępna oferta
cenowa dla początkujących. Dentologic to
nowoczesne wzornictwo, estetyka wykonania
i trwałość materiałów, którą gwarantujemy
używając najlepszej jakości japońskiej
i niemieckiej stali chirurgicznej.
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