Informacja o produkcie

Straumann® System rozwiązań kątowych

Elastyczność i precyzja
						dla wspaniałego wykonania.

Co ma wpływ na wspaniałe wykonanie?
Rozwiń swoje możliwości poniesienia jakości prac
przykręcanych na bazie łączników Straumann®

Elastyczność ustawia scenę dla doskonałej wydajności. Systemy rozwiązań
kątowych (Angles Solution Systems) łączą w sobie kątowe kanały dostępu do
śrub oraz najlepsze w swojej klasie śrubokręty. Oferują one opcje leczenia w
szerokim zakresie wskazań w przednim oraz bocznym odcinku i umożliwiają
wybór zarówno technik konwencjonalnych, jak i projektów cyfrowych.
Dokładność i dbałość o szczegóły powodują różnicę. Udoskonaliliśmy kątowy
kanał śrubowy odbudowy protetycznej, aby osiągnąć najlepszy efekt estetyczny i funkcjonalny. Bez względu na oś implantu, kanał śrubowy może być
przechylony do 25° we wszystkich kierunkach. Mimo to jego mała średnica
została zaprojektowana tak, aby pozostawić jak najwięcej miejsca na odbudowę. Sprawdzone, przykręcane połączenie stożkowe Straumann z momentem
dokręcenia 35 Ncm zapewniają silne utrzymanie.
Odkryj rozwiązania kątowe i zastosuj prace przykręcane tam, gdzie
w przeciwnym razie prace cementowane byłyby jedynym wyborem.
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ORYGINALNY

ŁATWY W UŻYCIU

ESTETYKA

ELASTYCZNOŚĆ

Wykorzystaj precyzyjne
dopasowanie i jakość oryginalnego
połączenia Straumann.

Prosta praca,
łatwa obsługa.

Do 25° nachylenie kąta
kanału śrubowego. Mała
średnica kanału dla śruby.

Wszystkie wskazania,
platformy, protokoły cyfrowe
i konwencjonalne.
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Straumann® Angled Solution
(AS) Systems
| Oryginalny
ѹѹ Precyzyjne osadzenie odbudowy
przy użyciu oryginalnych połączeń
firmy Straumann

| Łatwość użycia
ѹѹ Jeden wkrętak do wszystkich platform Straumann®
ѹѹ Prosty proces z cementowaniem zewnątrzustnym
ѹѹ Prosty dostęp dla procedur rewizyjnych

| Elastyczność
ѹѹ Wskazania w przednim i tylnym odcinku
ѹѹ Pojedyncze zęby, złożone odbudowy
wielopunktowe
ѹѹ Wszystkie platformy implantów z poziomu
tkanek i kości (TL, BL i BLT)
ѹѹ Protokoły konwencjonalne lub cyfrowe

| Estetyka
ѹѹ Nachylenie kanału do 25°, aby umożliwić
estetyczne wykonanie prac przykręcanych
ѹѹ Mała średnica kanału, pozwala na pozostawienie
większej ilości miejsca dla odbudowy i
ograniczenie ryzyka odprysków ceramiki
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Straumann® Variobase®
AS dla koron
Nowe kąty nachylenia kanału
śruby dla bezkompromisowej
estetyki i łatwego dostępu. Rozwiązanie do uzupełnień pojedynczych braków zębowych koronami przykręcanymi.

Straumann® CARES®
SRBB AS

Straumann® CARES®
X-Stream™

Kątowe rozwiązania dla prac
złożonych typu belki i mosty.
Precyzja i estetyka w komplecie.

Jednoetapowe rozwiązanie
protetyczne: 1 skan, 1 projekt,
1 oddanie.

ESTETYKA BEZ KOMPROMISÓW

Digital

ѹѹ Porównywalne z uzupełnieniami cementowymi
ѹѹ Możliwość zdjęcia pracy protetycznej
ѹѹ Większa elastyczność wprowadzenia implantu
względem planowanej pracy protetycznej

Dzięki portfolio SRBB możesz ustawić nachylenie /
kątowość kanału każdej śruby indywidualnie, aby
zapewnić dopasowanie do potrzeb rozwiązań dla
Twoich pacjentów. Nawet przy uzupełnieniach z
ograniczoną dostępnością i kompromisową sytuacją okluzyjną.

BEZPIECZEŃSTWO I POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI
ѹѹ Idealna pozycja wylotu kanału śrubowego w celu
osiągnięcia wytrzymałości i trwałości
ѹѹ Łatwy dostęp ze skośnym położeniem kanału śrubowego pochylonym mezjalnie dla pacjentów z
ograniczonym otwarciem ust
ѹѹ Ulepszona funkcja zgryzowa
•

Korzystając z CARES® X-Stream™ otrzymujesz
wyczerpujące oraz elastyczne rozwiązania protetyczne do wykonywania odbudów na implantach
Straumann. Uproszczony przepływ pracy zmniejszy
znacząco czas realizacji i związane z tym koszty.

• prosty kanał śrubowy
możliwa pozycja kanału śrubowego z rozwiązaniem kątowym

STYL PRACY OKREŚLONY PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
ѹѹ Zaprojektuj odbudowę korzystając z preferowanego stylu pracy, cyfrowego lub konwencjonalnego

Skontaktuj się teraz z lokalnym przedstawicielem firmy Straumann
lub odwiedź stronę www.straumann.com.

tuleje odlewnicze
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