
To zmienia wszystko
Jesteśmy tak pewni, że pokochasz nasze implanty, 

że nigdy nie spojrzysz wstecz.

26.06.2015  Katowice

27.06.2015  W
arsza

wa



Mała ale wytrzymała śruba łącznika
Średnica 1.8mm

Grubsza ściana łącznika
Korzystniejsze przy opracowywaniu

Różna zbieżność ścian w za-
leżności od średnicy łącznika
✔ Różna zbieżność ścian w zależności 
    od średnicy łącznika (8°, 10°, 12°, 14°)

✔ Większa średnica ma większą zbieżność 
    ścian!

Różne wysokości 
przezdziąsłowe
2, 3, 4, 5mm

Jedno połączenie
Ten sam rozmiar łącznika może być 
użyty na różnych średnicach implantów

Możliwe użycie większej 
średnicy implantu
Przy węższym wyrostku

Silne samogwintowanie przy 
braku tnących krawędzi
✔ Ostrzejsze wypustki przechodzą przez
    kość płynnie poszerzając ją stopniowo  

✔ Brak chwiejności na stoku kości korowej  
    przy implantacjach natychmiastowych w 
    przednim odcinku

Dostępne różne
wysokości łącznika

4.0, 5.5, 7.0, 9.0mm
dla twojej wygody

Swoboda 1mm
1mm frezowalny brzeg daje swobodę 
dla odbudowy protetycznej bez zmian 

wymiaru policzkowo-językowego

Biologiczna linia S
Biologiczna linia S zapewnia 
naturalnie wyglądający profil 

wyłaniania

Maksymalna ochrona
kości korowej
Ważne dla estetyki i 

długoterminowej prognozy

Mała średnica wierzchołkowa
Większa średnica implantu przy mniejszej preparacji 
otworu (mniej inwazyjna chirurgia) Ważne aby 
zachować biologię tkanki twardej i miękkiej

Budowa stożkowa
Łatwość wprowadzania i zawsze gwa- 
rancja wspaniałej stabilizacji pierwotnej

➲ Koncepcja 
    budowy

Zadzwoń dziś i zarezerwuj swoje bezpłatne miejsce:

Schmidtdental.
Marta Gańska, Tel: +48 58 341 45 79   
E-mail: marta.ganska@schmidt-dental.pl
Tłumaczenie symultaniczne na język polski

W swojej trzygodzinnej prezentacji Dr Bechara omówi tematy:
 – Krótkie implanty kontra augumentacja kości. Zalety minimalnie in-

wazyjnej chirurgii
 – Złożone i trudne przypadki - krok po kroku do prostych rozwiązań
 – 1 chirurgia - 1 uśmiech. Poznaj zalety natychmiastowej implantacji
 – Chirurgiczne i protetyczne aspekty systemu implantologicznego 

AnyRidge

Dr Soheil Bechara

 – Chirurg stomatologiczny, (licencjat z nauk biologicznych - Bachelor of 

Science in Biology), tytuł Master w stomatologii

 – European Osseointegration Academy  (EOA), LDA and MINEC Facul-

ty, Lithuanian Oral and Maxillofacial Surgeon Association (Europejska 

Akademia Osteointegracji, Litewskie Stowarzyszenie Chirurgów Sto-

matologicznych i Szczękowo-Twarzowych)

Jeśli ominęło Cię sympozjum MegaGen w USA i Wilnie nadchodzi kolejna 
szansa by się spotkać: Dr Soheil Bechara będzie wykładać w Polsce.

Dr Soheil Bechara

  26.06.2015  Katowice Hotel Qubus  16:00 - 19:00
  27.06.2015  Warszawa Hotel Airport  10:00 - 13:00

Kolejne wydarzenie MegaGen w Polsce 
- zarezerwuj czas!



System implantologiczny AnyRidge jest dumą naszego portfolio. Po-
łączenie stożkowe samozaciskowe typu Mors, opatentowany innowa-
cyjny gwint, wbudowana z myślą o estetyce zmiana platformy prote-
tycznej „platform shifting”, uniwersalność połączenia protetycznego, 
rewolucyjna koncepcja progresywnego gwintu i rdzenia oraz konku-
rencyjna cena, to tylko kilka cech, które naszym zdaniem ma najlepszy 
implant na świecie.

ANYRIDGE. TRY IT. LOVE IT.

W kwietniu 2014 roku Instytut Straumann podpisał w Bazylei porozu-
mienie o strategicznej współpracy z firmą MegaGen. Od 2002 roku 
MegaGen produkuje implanty będące w użyciu w ponad 70 krajach 
na świecie.

Schmidtdental
ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk

Tel.: +48 58 341 45 79     E-mail: biuro@schmidt-dental.pl     www.schmidt-dental.pl


