predstavlja:
in

!
v
e
t
i
v
o
n
o
p
a
Razširjen

Nano obdelava površine za popolno
odstranitev kislinskih ostankov.
Certifikat najvišje čistoče
implantatov

Sobota, 25. september 2021
9: 00 - 17: 00
Ljubljana

www.megagen.si

lepzob.si

HANDS-ON tečaj za MEGAGEN ANYRIDGE BLUEDIAMOND implantate
organizator: Prima Dent d.o.o., Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana
sobota 25. september 2021, Ljubljana, Slovenija
Program:

09.00 - 09.30
09.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 17.00

dobrodošlica in registracija udeležencev
1.del – teoretično predavanje
odmor
2.del – teoretično predavanje
kosilo
1.del - delavnica (hands on - skupinsko)
odmor
2.del - delavnica (hands on - individualno)

Teoretični del:
- Pozicioniranje implantatov
- Širši navoji in krajši implantati v praksi
- XPEED odstranjevanje ostankov kislin s površine
- OCTA1 pričvrstitev abutmentov
- Ohranjanje mehkega in kostnega tkiva
- Preprečevanje periimplantitisa
- Dvig sinusnega dna
- Strategije kostne nadgradnje
- Estetika
- Vzdrževanje po implantatno protetični oskrbi
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Delavnica (hands on):
- Preizkus standardne vstavitve implantata v kost z različnimi lastnostmi
- Vodena regeneracija kosti s titanovo mrežico
- Preizkus takojšne vstavitve implantata po ekstrakciji oziroma kako
doseči maksimalno primarno stabilnost za takojšnjo obremenitev
Redna cena: 295,00 eur + ddv
Predprijave do 7. septembra: 249,00 eur + ddv

Napreden preprostejši
sistem vstavljanja!
Predavatelj: Dr. Irfan Abas
Država: Nizozemska
Jezik: Angleščina

MegaGen na 1. mestu izvoznikov
implantatov v ZDA in Evropo v letu 2020

- Specialist in Restorative Dentistry recognized by the Dutch Flemish Association for Restorative Dentistry (NVVRT) 2015
- Radboud University Nijmegen Medical Center, the Netherlands Postgraduate program in Reconstructive Dentistry,
Oral Implantolgy & Periodontology (2010~2014)
- Editor for the Dutch dental Magazine Tandartspraktijk by Springer Media
Več o avtorju si lahko ogledate na www.megagen.si

Ta ko šnj a fu nkcionalna ob remen i tev en o jn i h i mp l a n ta tov
Anyr i d ge ® . 2-letna št udija .
Mangano F1, Luongo F2, Raes F3, Lenzi C4, Eccellente T5,
Ortolani M6, Luongo G7, Mangano C8
1. Oddelek za kirurško in morfološko znanost, Stomatološka fakulteta
Univerze Varese, Italija
2. Zasebna praksa, Rim, Italija
3. Oddelek za paradontologijo in oralno implantologijo,
Univerza v Ghentu, Belgija
4. Zasebna praksa, Bologna, Italija
5. Zasebna praksa, Grumo Nevano, Italija
6. Zasebna praksa, Neapelj, Italija
7. Oddelek za oralno in maksilofacialno kirurgijo, Stomatološka fakulteta,
Univerza v Neaplju, Italija
8. Oddelek za oralne in biotehnološke znanosti, Stomatološka fakulteta,
Univerza v Chieti, Italija

Rezultati
Pri 46 pacientih (23 moških in 23 ženskah, starih med 18 in 73 let) smo vstavili sedeminpetdeset
implantatov (38 v maksilo in 19 v mandibulo). Deset implantatov smo vstavili v luknje po
ekstrakciji. Štirje pacienti (štirje implantati) so odstopili od raziskave in smo jih klasificirali kot
izpadle. Ob koncu študije smo izgubili le en implantat na zaceljenem področju. Vsi preživeli
implantati so bili stabilni, dvoletna stopnja preživetja je bila 97,6 %. En pacient je po posegu čutil
bolečine in oteklost: to smo odpravili s protivnetnimi zdravili in analgetiki; nadaljnjih komplikacij
nismo beležili. Ob koncu študije je bila pojavnost bioloških komplikacij 1,8 %. Več je bilo
protetičnih zapletov, 7,5 %. Pri treh pacientih so se razrahljali abutmenti. Vse abutmente smo
znova vstavili in privili; kljub temu smo jih upoštevali kot protetične zaplete. Poleg tega je prišlo do
frakture na keramičnem delu metal-keramične končne krone v posteriorni maksili moškega
pacienta; to krono smo odstranili in pacientu izdelali novo restavracijo. Po dveh letih funkcionalne
obremenitve je bila skupna recesija periimplantatne marginalne kosti 0,37 mm (±0,22). V skupini z
zaceljenimi področji je bila izguba maginalne kosti po dveh letih 0,4 mm (±0,22), v luknjah po
ekstrakciji pa 0,3 mm (±0,22).

Cilji
Cilj pričujoče študije o možnostih z 2 leti trajajočim spremljanjem je bil
oceniti klinične rezultate enojnih implantatov AnyRidge® s takojšnjo
obremenitvijo.

Zaključki
Takojšnja funkcionalna obremenitev enojnih implantatov AnyRidge® predstavlja varen in uspešen
postopek. Nadalje, za potrditev teh rezultatov so potrebne dolgoročne nadaljevalne študije z
večjimi vzorci pacientov.

Materiali in metode
Paciente smo pridobili v šestih kliničnih centrih. Kriteriji vključitve so bili
zamenjava enega zoba na povsem zaceljenem področju ali v luknji po
ekstrakciji z zadostno višino in širino kosti za vstavitev implantata premera
vsaj 3,5 mm in 10,0 mm dolžine. Vsi implantati (AnyRidge® implantati,
Megagen) so bili funkcionalno obremenjeni takoj po vstavitvi. Po treh
mesecih smo namestili dokončne krone. Vse implantate smo spremljali še
dve leti po namestitvi. Merili smo: stabilnost implantatov, zaplete in
spremembe nivoja periimplantatne marginalne kosti.

Občutite trenutek X-FIT!

Najprej z OCTO, nato s Keystoneom
Natančnejše pozicioniranje in povezava

Biološla S oblika

Omogoča izjemen naravni
videz na mestu “izraščanja”

Ciljanje na nič zlomov

200% povečanje tlačne trdnosti z
znanstveno oblikovanje (primerjava s
sorodnimi implantati)

Pomembno za estetiko in
dolgoročno prognozo
preživetja

Večja začetna stabilnost
v katerem koli stanju kosti
KnifeThread ® zasnova
zagotavlja visoko stabilnost
celo v mehki kosti

Approx.
1.6 times

Approx.
2 times

A

B

263.4

268.2

Compressive Strength (kgf)

Maksimalno ohranjanje
kortikalne kosti

C

D implant system BLUEDIAMOND®
implants
with Ti-alloy

Čisto telo iz titana

Dolgoročna biološka stabilnost dokazana
na podlagi 20 let kliničnih izkušenj

Digitalno načrtovanje
postane resničnost

Izbira položaja okta omogoča več
natančno pozicioniranje

Nano kostna matrična plast (S-L-A s Ca2+ obdelavo)
Odlična, hitra in dolgotrajna osteointegracija

Nano obdelava površine

Majhen, ampak močan vijak
nadgradnje (abutment)
Premer 1.8 mm

Debelejša stena nadgradnje
S-L-A z nano Ca 2+ obdelavo

Različne višine krna
(stebra nadgradnje)
4.0, 5.5, 7.0, 9.0mm

Primerna zlasti pri prilagajanju poti za vstavitev

Optimalen konus krna
Različni konusi odvisni od premera stebra
(8°, 10°, 12°, 14°)
Širši premer - večji konus

1 mm fleksibilnost

Različne višine manšete

1 mm ki se lahko obreže brez,
da bi se spremenil B-L premer

Biološka S oblika
Omogoča izjemen naravni
videz na mestu "izraščanja"

Maksialno ohranjanje
kortikalne kosti
Pomembno za estetiko in
dolgoročno prognozo preživetja

2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm

Poenostavljena protetika enotna povezava
Nadgradnja se lahko uporabi
pri vsaki velikosti vsadka

Širša pričvrstitev na
ožjem grebenu
Maksimira (veča, podaljšuje)
dolgoročno preživetje vsadka

Samorezilni navoj

Postopno širjenje grebena,
zmanjšana možnost pojave nekroze
kosti in preprečevanje
nastanka strižnih sil.
Optimalni pogoji za
progresivno nalaganje kosti

Oblika konusa

Enostavna vstavitev vedno zagotavlja
izredno primarno stabilnost

Močan samorezilni navojt
“No cutting edge” rezila
Reže in širi kost postopoma

Ozek apikalni premer

Širša pričvrstitev v ožjem prepariranem ležišču
v kosti (manj invaziven poseg), pomembna za
ohranitev marginalnih mehkih in trdih tkiv

Prima Dent d.o.o., Pot k sejmišču 32, 1231 Ljubljana

Ime in Priimek / Podjetje:
Davčna številka:
E-mail:
Telefon:

Datum in kraj:

lepzob.si

Podpis:
Pogoji sodelovanja:
Prijavnica ima status pogodbe. Po prejemu prijavnice vam pošljemo račun, ki zapade v plačilo v 10 dneh. Za hrano in pijačo bo
v celoti poskrbljeno. Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o sodelovanju in posebno ponudbo za dobavo začetnega seta AnyRidge
ali BlueDiamond oziroma dogovor o ohranitvi promocijskih ugodnosti za daljše časovno obdobje. Udeleženci bodo o točni
lokaciji seminarja in o vseh drugih dodatnih potrebnih informacijah obveščeni 3 tedne pred prireditvijo. Z oddajo naročilnice
dovoljujem, da mi podjetje Prima Dent d.o.o. pošilja informacije o Megagen implantatih.
Na tečaju bodo na voljo vsa potrebna in predpisana sredstva ter izvajani vsi ukrepi zaščite proti COVID-u.

