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Implanty IS-II active

Większa przewaga konkurencyjna dla Twojej kliniki!
Więcej korzyści dla Pacjentów!
Przedstawiamy naszą innowacyjną koncepcję: AnyTime Loading

Wysokiej jakości
zabiegi
implantologiczne dla
pacjentów i przewaga
konkurencyjna dla
kliniki

Doskonałe dla pacjentów
AnyTime Loading umożliwia
zaopatrzenie implantu w
odbudowę protetyczną w czasie
od 1 do 4 tygodni lub w
dowolnym
momencie
(AnyTime). AnyTime Loading
zapewnia klinice przewagę
konkurencyjną i więcej korzyści
dla pacjentów.

Odpowiedź na oczekiwania pacjenta
- komfort, estetyka i funkcjonalność
Odroczone obciążenie powoduje liczne niedogodności oraz negatywne skutki
fizyczne. Może to oznaczać problemy z jednoczesnym obustronnym
przeżuwaniem ze względu na długą niemożność żucia. Inną kwestią są
problemy w codziennym życiu, takie jak resorpcja tkanki miękkiej
przeciwstawnych zębów. Dzięki AnyTime Loading, implantolodzy mogą
zapewnić zadowalające efekty funkcjonalne i estetyczne, które zredukują stres
dla pacjenta oraz ilość etapów chirurgicznych dla lekarza.

AnyTime Loading zapewnia klinice
większą przewagę konkurencyjną
Natychmiastowe obciążenie czy finalne obciążenie w ciągu 4 tygodni oferuje
duże korzyści dla pacjenta, które wpływają na konkurencyjność kliniki.
Pacjenci, którzy na własnej skórze doświadczyli AnyTime Loading będą
skłonni zapłacić wyższą cenę w zamian za zaawansowaną opiekę
stomatologiczną.

Implanty Neobiotech są zoptymalizowane
pod kątem obciążenia Natychmiastowego oraz AnyTime.
Implant IS-II active firmy Neobiotech ma zoptymalizowaną konstrukcję,
odpowiednią powierzchnię i procedury wiercenia dopasowane do
Natychmiastowego Obciążenia. Również specjalna kaseta chirurgiczna pozwala
na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie poszczególnych etapów wiercenia.
Łatwy i prosty protokół wiercenia dla AnyTime Loading pozwala lekarzowi na
łatwe osiągnięcie dobrego i stabilnego mocowania w warstwie korowej kości.

AnyTime Loading
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Czym jest AnyTime
Loading?

Obciążenie AnyTime Loading to koncepcja obciążania implantów, która sprawia, że rehabilitacja protetyczna jest możliwa
w dowolnym momencie (AnyTime). Spadek stabilności, czyli znaczące zmniejszenie stabliności implantu, jest zazwyczaj
obserwowane pomiędzy drugim a szóstym tygodniem po umieszczeniu wszczepu. Każdy spadek w stabilności implantu
ma fundamentalne znaczenie kliniczne dla implantów obciążonych natychmiastowo, wcześnie lub w dowolnym
momencie (AnyTime), ponieważ może prowadzić do odrzucenia implantu. Jednakże, implanty IS-II active firmy
Neobiotech są zoptymalizowane pod kątem AnyTime Loading, dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji, obróbki
powierzchni oraz protokołu wiercenia. Ponieważ implanty te utrzymują stabilność początkową dłużej niż inne systemy
implantologiczne, możliwe jest zastosowanie obciążenia w dowolnym momencie - AnyTime Loading.
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1. Stabilność pierwotna
Stabilność pierwotna to wstępne zaczepienie kości i implantu,
które odnosi się do stabilności mechanicznej. Ta stabilność to
wartość natychmiast po implantacji.
2. Stabilność wtórna
Stabilność wtórna, która jest również zwana stabilnością
biologiczną, wzrasta stopniowo w czasie formowania nowej kości
w procesie osseointegracji. Stabilność wtórna zwiększa się po
wygojeniu rany, podczas gdy pierwotny kontakt z kością maleje.
3. Stabilność całkowita
Suma stabilności pierwotnej i wtórnej to inaczej stabilność
całkowita, która jest stosunkowo niska w okresie od 2 do 6
tygodni. Ten okres jest zwany spadkiem stabilności i ma wyższy
współczynnik odrzucenia implantów we wczesnym etapie
leczenia, jak np. przy natychmiastowym obciążeniu.

Obciążenie AnyTime Loading jest innowacyjną koncepcją uwzględniającą nie tylko Natychmiastowe
Obciążenie i Wczesne Obciążenie, ale również Konwencjonalne Obciążenie.

IS-II active
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Neobiotech jako pierwsza firma na świecie
wprowadziła koncepcję AnyTime Loading
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1. Stabilność pierwotna
Gwint Magic thread (odwrotny gwint), gwint macro thread oraz
konstrukcja stożka w implantach IS-II active zwiększa i
podtrzymuje stabilność początkową.
2. Stabilność wtórna
Stabilność wtórna jest także zwiększona dzięki
zastosowaniu powierzchni S.L.A., która wpływa
korzystnie na proces osseointegracji.
3. Stabilność całkowita
Ponieważ konstrukcja i powierzchnia implantu IS-II active
wpływa na dłuższe zachowanie stabilności pierwotnej oraz
zwiększa stabilność wtórną, spadek stabilności jest znacznie
zmniejszony w okresie 2-6 tygodni. Dlatego, obciążenie AnyTime
Loading jest możliwe dzięki zredukowaniu ryzyka w najbardziej
wrażliwym na obciążenie okresie.

Natychmiastowe obciążenie w ciągu 1 tygodnia lub Wczesne obciążenie w ciągu 2-3 tygodni może zostać
wykonane jeśli jest wystarczające umocnienie C (crestal) w warstwie korowej kości oraz stabilność
początkowa. Taka procedura wymaga od lekarza również pewności siebie wystarczającej do podjęcia
ryzyka odrzucenia implantu wynoszącego mniej niż 1%.
Obciążenie w 4 tygodniu jest najbardziej zgodne z naukowym podejściem do wyboru czasu zaopatrzenia
protetycznego. Nawet gdy pacjent wydaje się być odpowiednim przypadkiem do AnyTime Loading, to
potrzebne są przynajmniej 4 tygodnie, aby rozpoznać implanty odrzucone na skutek urazu lub infekcji.
Podjęcie decyzji o odpowiednim czasie obciążenia poprzez obserwację wartości ISQ (Współczynnik
Stabilności Implantu) jest najbardziej naukową metodą wyboru.
Wczesne obciążenie, wykonywane po 6 tygodniach, opiera się jedynie na zdolności
powierzchni implantu, która warunkuje formację nowej kości i osseointegrację. Inaczej
mówiąc, konstrukcja implantu i protokół wiercenia nie jest aż tak istotny. Neobiotech
intensywnie bada sposoby obróbki powierzchni i są one stale udoskonalane.
Konwencjonalne obciążenie jest wykonywane w przypadkach Sterowanej Regeneracji Tkanek (GBR),
braku wstępnego mocowania lub przy kości D4.

Kluczem do udanego obciążenia AnyTime Loading jest to, aby w pełni zrozumieć różne okresy
obciążenia i zdecydować jaki czas obciążenia jest najbardziej optymalny dla danego przypadku.

AnyTime Loading
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AnyTime Loading!
Dlaczego jest
konieczne?

Dlaczego implanty
firmy Neobiotech są
zoptymalizowane
pod kątem AnyTime
Loading?

Konstrukcja implantu
Dentyści

Pacjenci

Jedyny sposób na dodanie swojej klinice jakości
Premium
Podczas gdy konkurencja na rynku implantologicznym
rośnie, technika AnyTime Loading, która pozwala na
rehabilitację za pomocą funkcjonalnych koron dla
natychmiastowej funkcjonalności i estetytki, prowadzi do
większej satysfakcji pacjenta. Pacjenci, będą skłonni
zapłacić wyższą stawkę mając świadomość, że ich zęby
mogą zostać natychmiast zastąpione.

Szybkie wyzdrowienie i rehabilitacja
Implantacja odroczona o długi czas może powodować utratę
szerokości brzeżnej, zaburzenia łuku zębowego oraz problemy
zdrowotne związane ze spadkiem zdolności żucia. AnyTime
Loading pozwala pacjentom na natychmiastowy powrót do
normalnej aktywności życiowej ponieważ proteza może być
wykonana w ciągu 2 tygodni.

Co odpowiadać pacjentom
pytającym o implanty innych marek
Aby odpowiedzieć pacjentom, którzy pytają o inne
systemy implantologiczne, dentysta może wyróżnić
implanty Neobiotechu wyjaśniając zagadnienie Czas
Obciążenia. Okres obciążania jest kluczowym czynnikiem
dla pacjentów wybierających implanty. Koncepcja
AnyTime Loading, jako wysoko zaawanoswany poziom
świadczenia usługi medycznej, będzie dobrym elementem
przetargowym w Twojej klinice.
Większy przypływ gotówki bez obaw
o dodatkowe opłaty
Ze względu na krótszy czas leczenia dla lekarza, AnyTime
Loading pozwala klinice na poprawę statusu finansowego.
Ponadto, nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych
z zakupem sprzętu czy materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia leczenia AnyTime Loading.

Zachowanie funkcjonalności i estetyki
Jeśli pacjent pozostawia przestrzeń po utracie zęba przez
dłuższy czas, sąsiadujące zęby zaczynają zbliżać się do siebie,
aby zlikwidować przerwę w uzębieniu. Powoduje to nie tylko
defekt estetyczny, ale również dyskomfort w codziennym
życiu, ze względu na utratę pewności siebie. AnyTime Loading,
pozwala na rehabilitację estetyczną oraz przywrócenie
pewności siebie pacjenta.
Proste i szybkie leczenie
AnyTime Loading redukuje dyskomfort pacjenta i gwarantuje
satysfakcję dzięki wysokiemu współczynnikowi powodzenia.
Kiedy obciążać implant
Obciążenie protetyczne implantu może zostać dostosowane
do potrzeb pacjenta. Ostateczna odbudowa może zostać
umieszczona kiedy tylko zadecydują o tym pacjent i
implantolog.

Stożkowy kształt, masywny wierzchołek i odwrotny gwint zastosowane w implantach Neobiotech,
pozwalają na stworzenie doskonałych warunków do osiągnięcia „auto-kompakcji” w kości
gąbczastej. Gwint Macro Thread w górnej części implantu, również umożliwia dobre umocnienie
początkowe, co daje większą stabilność pierwotną zgodnie z unikalną koncepcją Mocowania CMI.

BioSeal (0.5 mm)
Zwiększa
szczelność tkanki
miękkiej i
minimalizuje
utratę kości

Coronal Macro Thread
(Skok 0.8mm)
Doskonała
stabilność
początkowa w
warstwie korowej
kości
Magic Thread

Wierzchołek
Doskonały przy
natychmiastowej
implantacji jak i
przy
natychmiastowym
obciążeniu

Zaprojektowany
specjalnie, aby
wytrzymać siły
okluzyjne i siły
boczne

AnyTime Loading
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Dlaczego implanty
firmy Neobiotech są
zoptymalizowane
pod kątem AnyTime
Loading?
Obróbka powierzchni

Kaseta chirurgiczna & Protokoły wiercenia

Powierzchnia S.L.A. (Sand-blasted Large grit
and Acid etching)

IS-Full Kit

IS-II active vs. Implant konwencjonalny
Implant konwencjonalny

IS-II active
Pasywne wszczepianie
dzięki nagwintowaniu otworu
w korowej warstwie
kości

Piaskowanie cząsteczkami HA
<50㎛ i wytrawianie kwasem

C

M

Aktywne wszczepianie
(auto-kompakcja)
dzięki nawiercaniu
mniejszych otworów
w kości gąbczastej

Pasywne
wszczepianie
- pełny odwiert

I

Mocowanie CMI: większa stabilność początkowa

Powierzchnia S.L.A. w implantach IS-II Active jest
pokryta makro i mikro porami utworzonymi w
czasie piaskowania cząsteczkami HA (Hydroxy
Apatyt) o wielkości mniejszej niż 50μm oraz
wytrawiania kwasem. Jest to pewnego rodzaju
powłoka, zwiększająca biokompatybilność
implantów. Im większa powierzchnia, tym większy
bezpośredni kontakt kości z implantem, który
stymuluje osteoblasty i przyspiesza przepływ krwi
prowadząc do szybszej i bardziej efektywnej
osseointegracji. W wyniku tego, obróbka
powierzchni S.L.A. zwiększa stabilność wtórną
implantu.
100% (Kontakt z kością)

IS-II active
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Szybkie i proste kroki wiercenia i gwintowania
otworu stanowią optymalny protokół
chirurgiczny dla koncepcji AnyTime Loading.

Osiągnij mocowanie CMI z kasetą IS Full Kit doskonale
zaprojektowaną do protokołu prostego wiercenia., IS-II
Active może osiągnąć mocowanie „MI” (middle,
inferior) w kości gąbczastej poprzez aktywne
umieszczanie (auto-kompakcja) z nawierceniem
mniejszego otworu, oraz mocowanie „C” (crestal) w
warstwie korowej kości poprzez pasywne umieszczenie
w gwintowanym otworze.

Brak stabilności początkowej

Stabilność całkowita
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Stabilności
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Lindemann
Ø2.5
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IS-II active
Tap (Ø4.0X10mm)
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Neobiotech Co., Ltd. E-space #1001, 212-26 Guro-dong,
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