Instrumenty Chirurgiczne
S e le kc j a P re m i u m

Aby cieszyć się codzienną pracą w stomatologii.

Competence in Instruments
MADE IN GERMANY

botiss Academy-Set

botiss Academy-Set

Zestaw instrumentów stworzony według oczekiwań lekarza dentysty skoncentrowanego na implantologii oraz procedurach regeneracji kości i tkanek miękkich.
Wybrane przez nas instrumenty uporządkowane w kasecie, spełnią oczekiwania
najbardziej wymagających praktyków i będą służyć przez lata. Z tymi instrumentami
można przeprowadzić takie zabiegi jak: otwarcie płata, preparacja płata, tuneling tkanek miękkich, atraumatyczne podtrzymanie tkanek, aplikacja biomateriałów, oczyszczenie powierzchni wyrostka, szycie i wiele innych. Zestaw stworzony przez praktyków dla praktyków.

botiss

biomaterials

Dr Orcan Yüksel

botiss Academy Set

Dr Krzysztof
Chmielewski

Numer zamówienia
99-090-199

Trzymadełko do
skalpela, 15cm,
okrągłe

Raspator perio,
17,5cm zagięty

Numer zamówienia
02-030-150

Numer zamówienia Numer zamówienia
85-691-015
27-717-175
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Univ. North Carolina ,
Sonda perio CP15

Barraquer , mikro igłotrzymacz, 18 cm, zagięty, TC
(wkładka z węglika spiekanego)

Nożyczki do nici
i tkanek miękkich,
11,5cm, zagięte

Numer zamówienia
20-711-180

Numer zamówienia
03-321-115 SC

Desmotom prosty

Prichard,
raspator perio,
17,5 cm

Szpatułka / upychadło
rozmiar 1, sztywne,
dwustronna

G erald,
penseta chirurgiczna,
17,5 cm, prosta

Instrument do
tunelingu, 17,5 cm

D egidi,
upychadło, rozmiar 3/4

Penseta anatomiczna,
18 cm, ząbkowana

Numer zamówienia
99-083-291

Numer zamówienia
27-459-175

Numer zamówienia
86-551-001

Numer zamówienia
08-301-175

Numer zamówienia
85-818-175

Numer zamówienia
67-693-034

Numer zamówienia
08-036-180
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Ultralekkie Mikro Instrumenty

Bone-Fixation-Set

I´Motion, Mikro nożyczki, 18cm

Bone-Fixation-Set –
Do stabilizacji przeszczepów kostnych.
Nowy zestaw USTOMED do mocowania elementów kostnych jest już dostępny na rynku
polskim.

Numer zamówienia
05-803-180

Nowe kształty śrub oraz ich nowe rozmiary są
dostępne w wersji z tytanu oraz stali.

Szybkie i łatwe pobieranie śruby oraz manewrowanie nią pozwala na wydajną pracę.

Numer zamówienia
68-780-016

Tytanowe mikro śruby

Mikro śruby wykonane
z nowego stopu stali

– Średnice: 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm
– Długości: 6 mm / 8 mm / 11 mm / 13 mm

– Średnice: 1,0 mm i 1,2 mm
– Długości: 8 mm / 11 mm / 13 mm

Ø 1,2 mm

– Idealne dla bardzo małych fragmentów kości
i augmentacji 3D
– Specjalny stop stali zapobiega osteointegracji, zmniejszając
w ten sposób ryzyko złamania podczas usuwania śruby (w 		
porównaniu z konwencjonalnymi tytanowymi śrubami)

Ø 1,4 mm
Ø 1,0 mm

I´Motion, Mikro penseta Cooley’a , 18cm , prosta

Dzięki specjalnej geometrii główki śruby, doskonale nadają się nawet do najmniejszych
przeszczepów kostnych. Krzyżowe nacięcia
głowy z wyfrezowanym do perfekcji dopasowaniem, gwarantują samozaciskowy uchwyt
oraz bezpieczne utrzymanie śruby podczas jej
przenoszenia i dokręcania.

I´Motion, Mikro igłotrzymacz, 18cm
Numer zamówienia
20-752-180

Numer zamówienia
09-280-180
Ø 1,6 mm
Ø 1,2 mm
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Cortico Trimmer

USTOMED Bone-Collector

Augmentacja kości
techniką muszelkową
USTOMED “Bone-collector“
Przypadki kliniczne, dr Jan Kielhorn, Niemcy

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz wyszukanej bezszczelinowej obudowy filtra, wszystkie części mogą być
mechanicznie czyszczone, poddawane termodezynfekcji oraz wszystkim klasycznym metodom sterylizacji.
Produkt jest w pełni zgodny z najnowszymi wytycznymi RKI (wydanymi przez Instytut Roberta Kocha/Niemcy).

Defekt przedniego odcinka uzupełniany płytką maxgraft cortico
®

1. Ciężkia atrofia w obszarze estetycznym
2. Opracowanie wyrostka
3. maxgraft ® cortico w przygotowaniu
4.
5.
6.
7.
8.

Cortico Trimmer
Numer zamówienia
99-068-408

Przycinanie / Cięcie płytki
Wiercenie otworu na śruby mocujące
Mocowanie śrubami do osteosyntezy
Wypełnienie przestrzeni cerabone ®
Pokrycie membraną Jason® szczelne zamknięcie rany

Materiał kostny gromadzony podczas
przygotowywania łoża pod implant może być
systematycznie zbierany w filtrze osadzonym
na przewodzie ssaka. Końcówka zasysająca
ma średnicę 3 mm, dlatego nawet większe
drobiny kostne mogą być łatwo zaciągane bez
żadnego ryzyka jej zatkania.
Karbowanie na końcówce rury ssącej zapobiega przywieraniu do tkanek.

Ergonomiczny kształt obudowy, która ochrania filtr zbierający, zapewnia bardzo przyjemny chwyt dając poczucie przylegania do dłoni
użytkownika.

1.

2.

3.

Nowy Model
Ergonomiczny kształt,
teraz w wersji ze stali nierdzewnej
nadającej się do termo dezynfektorów.

”Bone-collector” pozwala bezproblemowo
gromadzić autogenny materiał kostny, który
jest usuwany na przykład podczas przygotowywania łoża pod implant.
Może być łatwo zamocowany na przewód
ssący każdego unitu. Zebrany materiał kostny
jest bezpośrednio przeniesiony do sterylnego
filtra i może być stosowany w różnych procedurach augmentacyjnych.

4.

Specjalny kształt filtra umożliwia łatwe
usuwanie zgromadzonej kości autogennej.
Trwały filtr z tworzywa sztucznego może być
sterylizowany w autoklawie celem wielokrotnego użytku.

5.

6.

7.

8.
Bone-collector, zestaw

Teraz dostepne

zawiera 1 filtr i 1 adapter

maxgraft® cortico
Więcej informacji na stronie:
www.rawexdental.com

maxgraft® cortico
z portfolio biomateriałów botiss
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Numer zamówienia
38-505-000

Końcówka urządzenia może być bezpośrednio
podłączona do rury ssaka lub przy użyciu
adaptera, który jest dostarczany w komplecie
z produktem.

3 wkładki filtrujące
Numer zamówienia
38-505-003
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WeldOneTM – Zestaw

Degidi Plugger
Wewnątrzustna technika spawania.

Degidi Plugger
Funkcjonalność. Kształt.

W przypadku stosowania takich konstrukcji z implantami, wzmocnienie bardzo podnosi niezawodność
uzupełnień tymczasowych i stabilizuje natychmiastowo obciążane implanty, co zdecydowanie
zwiększa wskaźnik powodzenia samej implantacji.

Zaprojektowane dla USTOMEDu przez dra Degidi upuchadło jest
ergonomicznym instrumentem do zarządzania kieszonkami.
4 różne i bardzo dokładnie ukształtowane końcówki robocze pozwalają chirurgowi umieścić i kondensować biomateriał wypełniający zawsze
w doskonały sposób.

Rozmiar 2

Rozmiar 4

Ta prosta i szybka procedura jest całkowicie wolna od ryzyka zarówno dla lekarza jak i pacjenta.
Nie ma absolutnie żadnej możliwości wydzielenia nadmiernego ciepła, a procedura nie powoduje
dyskomfortu w odczuciu pacjenta. Bardzo wysoka jakość spoiny uzyskana za pomocą tego rodzaju
elektrycznego zgrzewania oporowego jest porównywalna, a często lepsza od tradycyjnych metod
(laserowych, TIG, itp).

1/2
Numer zamówienia
67-693-012

1. Umiejscowione implanty.

3/4
Numer zamówienia
67-693-034

Dr Marco Degidi

2. Łukowa końcówka kleszczy
wygina belkę pod odpowiednim kątem dla poszczególnych
łączników.

3. Wewnątrzustne łącznie konstrukcji.

4. Pospawana, wzmocniona rama
usunięta z ust.

WeldOneTM – Zestaw.
Degidi Plugger
Precyzja. Perfekcja.

Technika wewnątrzustnego spawania została opracowana przez dra Marco Degidi i technika dentystycznego Gianluca Sighinolfi.

W przypadku natychmiastowej implantacji bardzo ważne jest, aby wypełnić odstęp między implantem a blaszką przedsionkową wolno resorbującym się biomateriałem.

Umożliwia ona wewnątrzustnie na fotelu dentystycznym wykonanie ramy tytanowej.

Aby upakować tę przestrzeń w najlepszy możliwy sposób mamy do dyspozycji 2 narzędzia o różnych kształtach (4 różne końcówki robocze) oraz
wymiarach wierzchołkowych, dzieki czemu idealnie pasują do danej luki.

Rozmiar 1

Rozmiar 3

Istotne jest, aby używać odpowiednich narzędzi, a instrumenty produkowane przez Ustomed
ułatwiają osiągnąć świetne efekty pracy. Te kilka
prostych narzędzi pozwala dogiąć bezusterkowo
ramę w kilku prostych krokach.

WeldOne™ – Zestaw
Numer zamówienia
99-091-400

1

2
1 | Umiejscowiony implant.
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3
2 | Umieszczenie biomateriału.

4
3| K
 ondensacja biomateriału jedną z 4 różnych
końcówek.

4 |	Rezultat.
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Nentwig Bone-Augmentation Set

Nentwig Implantology Basic Set
Elementy składowe:
91-120-000

Original NENTWIG Implantology Basic Set

03-081-145 SC

Metzenbaum-D elikat, Nożyczki preparacyjne, 14,5 cm, zagięte, ostro tnące

03-440-140 SC

Joseph , Nożyczki do nici i dziąseł, 14 cm, proste, ostro tnące

08-036-160

Penseta preparacyjna, 16 cm, prosta, ząbkowana

08-235-160

Penseta do tkanek, 16 cm, prosta, z podwójnym ząbkiem, bardzo delikatna

10-825-150

College modyfikowana penseta, 15 cm, mocna

20-470-170

20-164-150

Lichtenberg , igłotrzymacz, 17 cm, z warstwą TC (węglika spiekanego)
alternatywnie - nie włączone do zestawu:
Crile -Wood, Igłotrzymacz, 15 cm , TC

24-161-002

Middeldorpf, Retraktor policzkowy, 22 cm, Rys.2

24-165-150

Retractor policzkowy, 15 cm, druciany

24-187-190

Ustomed, Uniwersalny retraktor przedsionkowy, 19 cm, prosty

27-717-175

Elewator okostnowy, 17,5 cm, dwustronnie zakończony, zagięty

42-652-034

Bowman , Periodontomert z kulką, rozmiar 3/4

67-559-444

Orig. Nentwig , Bone spreading set, 4 różne kalibrowane rozmiary, bagnetowe, długość 17,5 cm

67-558-444

alternatywnie - nie włączone do zestawu:
Orig. Nentwig, Bone spreading set, 4 różne kalibrowane rozmiary, proste, długość 17,5 cm

67-797-086

Prof. Dr G.–H. Nentwig

Elementy składowe:
91-150-000

Original Nentwig Bone-Augmentation Set

24-169-004

L angenbeck , Retraktor, rozmiar 4,21 cm, 40 x 11 mm

24-191-230

Orig. Nentwig , Retraktor Zygomatyczny, 23 cm

31-377-150

Luer , Kleszcze kostne, 15 cm, zagięte, wąskie

Lucas , Kireta kostna, 17 cm, rozmiar 86

67-554-004 S

Mini-L ambotte , Osteotom, 13 cm, 4 mm szerokości, prosty, kalibrowany

67-903-000

Orig. Nentwig , Fixation/holding instrument do rozwiertaka kostnego, bagnetowe 15,5 cm

67-554-008 S

Mini-L ambotte , Osteotom, 13 cm, 8 mm szerokości, prosty, kalibrowany

24-193-014

Orig. Nentwig , Rozwieracz, 24 cm, 14 mm szerokości, prawa szczęka, lewa żuchwa

67-902-000

alternatywnie - nie włączone do zestawu:
również dostępne w wersji prostej

24-195-014

Orig. Nentwig , Rozwieracz, 24 cm, 14 mm szerokości, lewa szczęka, prawa żuchwa

85-816-175

Mod. B, Delikatny raspator do brodawek, 17,5 cm

31-196-000

Orig. Nentwig , Trzymadełko / kleszczyki do kości, 13cm

90-714-000

Ustomed, Washing basket – Flexi-Kit, kaseta siatkowa do mycia zestawów, 270 x 170 x 35 mm

31-197-001
31-199-002

alternatywnie - nie włączone do zestawu:
również dostępne wygięcie względem prawego łuku szczęki
również dostępne wygięcie względem lewego łuku szczęki

67-638-300

Orig. Nentwig , Młotek, 20 cm, 300 g

90-714-000

Ustomed, Washing basket – Flexi-Kit, kaseta siatkowa
do mycia zestawów, 270 x 170 x 35 mm
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maxgraft® bonering surgical kit

botiss Titan-Pin-Set

maxgraft® bonering surgical kit

botiss Titan-Pin-Set

Z tym zestawem chirurgicznym, botiss zapewnia wszystkie niezbędne instrumenty, aby zastosować technikę pierścieni
kostnych maxgraft ®.

Piny Tytanowe do mocowania

W skład zestawu wchodzą dwa wygodnych rozmiarów
trepany, które dokładnie pasują do siebie i odpowiadają
dwóm średnicom pierścieni maxgraft ®. Planator pozwala
przygotować wyrostek w miejscu biorczym w celu wytworzenia dokładnej powierzchni świeżego kontaktu.
Trepany i planatory są doskonale dostosowane do wierteł
pilotowych. Tarcza diamentowa i kulka diamentowa służą

siatek tytanowych oraz membran.
Podczas stosowania nowoczesnych technik
augmentacyjnych, błony zaporowe są niezbędne,
aby osiągnąć przewidywalne i niezawodne wyniki.

Unieruchomienie membrany w miejscu wyrostka, gdzie dokonano

do opracowywania pierścieni maxgraft ®, aby doskonale
dostosować je do miejscowej konfiguracji kości i poprawić
gojenie tkanek miękkich. W sumie, instrumenty te pozwalają na uzyskanie optymalnych warunków dla pełnej
integracji pierścienia maxgraft ®. Wszystkie instrumenty
wykonane są z wysokiej jakości stali chirurgicznej i produkowane są w Niemczech.

aplikacji rozdrobnionego materiału do regeneracji kości, jak również
pokrycie augmentatu przez błonę zaporową może być znacznie ułatwione.
Numer zamówienia
440000

Numer zamówienia
33000

botiss titan-pin-set
1 x aplikator
1 x podajnik na 15 tytanowych pinów
1 x tytanowe piny 3 mm (10 sztuk)

1 x Trepan 7 mm		
1 x Trepan 6 mm
1 x Planator 7 mm
1 x Planator 6 mm		
1 x Dysk diamentowy 10 mm
1 x Kulka diamentowa 3 mm

Zestaw Chirurgiczny dla Pierścieni Kostnych maxgraft ®
jest dostarczany w kasetce przystosowanej do autoklawu.

Wszystkie dostarczane części nie są sterylne i należy je wysterylizować przed użyciem.

Piny Tytanowe
– Dostępne w długości 3 mm
– Odpowiednie do resorbowalnych i nieresorbowalnych membran
Numer zamówienia
440310

tytanowe piny 3 mm (10 sztuk)
Trepan
7mm

Trepan
6mm

Planator
7mm

Planator
6mm

Dysk diamentowy
10mm

Kulka diamentowa
3mm

Aplikator
– Jednoczęściowy instrument do łatwego chwytania pinów

Przypadek kliniczny, dr Darius Pocebutas, Litwa

– Sztywny podczas nakładania pinu

Augmentacja horyzontalna pojedynczego braku zębowego pierścieniem maxgraft ®

– Wygodny uchwyt zapewnia ergonomiczną i bezproblemową pracę

1. Przygotowanie trepanem łoża pod pierścień
2. Korekta pierścienia maxgraft ® do żądanej wysokości
3. Umieszczenie pierścienia do wypreparowanego łoża

Podajnik
bonering fix

– Funkcjonalne wzornictwo
– Łatwe otwieranie uwzględniające obsługę jedną ręką

Numer zamówienia
33010
1x bonering fix

– Miejsce na 15 pinów

1.
12

2.

3.
13

W tym folderze USTOMED zaprezentowaliśmy Państwu Selekcję Premium.
Aby zobaczyć więcej interesujących produktów oferowanych przez USTOMED
proszę odwiedzić stronę www.rawexdental.com

14

15

Wprawni i doświadczeni chirurdzy
zaprojektowali instrumenty najwyższej jakości

STWORZONE PRZEZ PRAKTYKÓW
Techniczne doświadczenie
o długich tradycjach rodzinnych
Z wykorzystaniem wyselekcjonowanych surowców i nowoczesnych maszyn

Zawsze o krok przed innymi

DLA PRAKTYKÓW
Jakość, którą możesz zobaczyć i poczuć
Wiele instrumentów zostało opracowanych w ścisłej współpracy
z renomowanymi uczelniami i opiniotwórczymi lekarzami

Szymanowskiego 2

+48 (58) 553 03 66

www.rawexdental.com

80-280 Gdańsk

biuro@rawexdental.com

www.facebook.com/RawexDental

