Seramik her zaman beyaz değildir

Titanyum yüzeyinde seramik iyonlarının
yüksek enerjili buharlaşma sürecinin stilistik
temsili.

myplant bio
myplant GmbH myplant bio ile, seramik implantın

myplant bio dental implantları için özel olarak

doku dostu özelliklerini titanyum implantın teknik

geliştirilen bu bio mühendislik yöntemi ile Atomlar

avantajlarıyla birleştirir.

yüksek enerji ile yüklenir, titanyum yüzeyine
derinlemesine nüfuz eder ve böylece aşınmaya

Titanyum abutment ve yüksek dirençli implant,

ve sürtünmeye dayanıklı Titanyum-Seramik

biyouyumlu bir seramik tabaka ile kaplanmıştır.

kompoziti oluşturur.

Mükemmel doku uyumluluğu ve biyouyumluluğu ile

Elde edilen aşınmaya dayanıklı seramik dioksit

seramik implant yüzeylerin avantajları uzun yıllardır

tabakası yaklaşık 4-7 mikrometre kalınlığındadır.

bilinmektedir ve çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır.

Yüksek mukavemetli Cerid® ve Niyobyum seramik

Çok fazlı kompleks yüksek vakum ve ardından

tabakasının özelliklerinden biri de Biyouyumluluk

zirkonyum buharlaştırma bombardımanı kullanılarak,

İndeksi 1’dir.

implanta aşınmaya dayanıklı (Cerid®) bir seramik
tabaka ve abutmente bir seramik niyobyum

İnflamatuar mukozitlerin genellikle implant kaybı

tabakası (Niyobyum) uygulanır.

ile sonuçlanan peri-implantitis için başlangıç
noktası olduğu bilinmektedir. Hem Cerid® hem de
Niyobyum, tıpta kullanılan tüm materyaller arasında
en yüksek kimyasal dirence sahiptir. Bu, iltihaplı
dişeti değişikliklerinin asidik ortamında meydana
gelebileceği gibi, pasifleştirici koruyucu titanyum
tabakasının tahribatını içeren titanyum korozyonunu
hariç tutar.

Cerid®/Niob
Yüzey Teknolojisi

Cerid® Seramiklerinin
Biyolojik Özellikleri

myplant bio’ da kullanılan Cerid® / Niyobyum Yüzey
Teknolojisi, yüksek mukavemetli bir TitanyumSeramik Kompozit oluşturur.
Yüksek vakumlu bir kaplama kullanılarak,
hem implant hem de abutment üzerinde aşınmaya

Cerid® kaplama sayesinde
Aşınma ve Korozyon koruması

dayanıklı bir korozyon koruma yüzeyi oluşturulur.
Özel bir buharlaştırma işlemiyle
Atomlar yüksek enerjiyle yüklenir,

4-7 μm

Biyouyumlu
Zirkonyum Dioksit Yüzey

titanyumun yüzeyine nüfuz
eder ve yüksek mukavemetli bir
bağ oluşturur. Bu seramik dioksit
tabakası yaklaşık 4-7 mikrometre kalınlığındadır.
Yüksek mukavemetli Cerid® ve Niyobyum Seramikdioksit katman kaplamalarının özelliklerinden biri

Tüm proteinler implant yüzeyinde
%100 doğal kemik trabekülleri
olarak kalır.
Prof. Dr. R. Thull’a göre, Almanya

Biyouyumluluk İndeksi 1’dir.
Hem Cerid® (Titanyum-Zirkonyum) hem de Niyobyum
(Titanyum-Niyobyum-Nitrür), tıbbi olarak kullanılan
tüm materyaller arasında en yüksek kimyasal dirence
sahiptir ve birkaç yıldır pozitif klinik kanıtlarla klinik
deneyime sahiptir.

Mikro pürüzlülük sayesinde
İyi Kemik Apozisyonu

Kemik içi kısmında
Cerid®-kaplama
• Titanyum İyonları salınmadığından veya titanyum
parçacıkları sürtünmediğinden yüksek biyolojik
uyumluluk. Bu, sert ve yumuşak dokuların kesintisiz
entegrasyonunu sağlar.
• Biyouyumluluk indeksi 1’dir. Bu, yüzeyde absorbe
edilen Proteinlerin biyokimyasal yapısının %100’ünü
koruduğu anlamına gelir.
• Biyoseramik kaplama sayesinde tüm hasta grupları
için çok uygundur. Titanyuma Aşırı Duyarlılığı olan
hastalarda da kullanılabilir.
• Çiğnendiğinde implantta partikül aşınması olmaz.
• Korozyonsuz – Asidik bir ortamda Titanyumun
Korozyon hızı artarken Cerid® yüzeyininki sabit kalır.
• Cerid® yüzeyinin yüksek mukavemetli, nano ölçekli
Mikro pürüzlülüğü, uygun Kemik birikimi sağlar.

Cerid® Kaplamanın kesit SEM görüntüsü.

Niyobyum-Seramiklerin Biyolojik Özellikleri
Biyouyumlu Niyobyum-Seramik yüzeyinin olumlu
bulguları, tıp teknolojisinde (örneğin diz ve kalça
protezleri) onlarca yıllık deneyime dayanmaktadır.
Özellikle protezde, abutmentin dişeti bölgesi için altın

Transgingival bölgede biyokimyasal
ve mekanik olarak stabil bir
bariyer olarak Niyobyum-Seramik
kaplamalı Titanyum
Dr. D. Repenning izniyle, Almanya

renkli Niyobyum Seramik kaplama, plak oluşumu
sonucu oluşan korozyona karşı dirençlidir ve implantın
enflemasyonsuz iyileşmesini destekler.
Kararlı kimyasal yapı ve yüzeyin sertliği, uzun yıllar
maruz kaldıktan sonra bile yüzeyin değişmeden
kalmasını sağlar. Bu, yıllar içinde önemli ölçüde daha
düşük enflamasyon eğilimi ile sonuçlanır ve sonuç
olarak servikal kemik kaybı ve implant kaybı riski en
aza indirilir.

Seramik-Kaplama ile Dişeti Epitel
hücreleri arasındaki bağlantı birkaç
saat içinde kanıtlanabilir.
Hitoshi Oguchi’ye göre, Japonya

Abutment üzerinde
Niyobyum-Kaplama
• Pürüzsüz Niyobyum-Seramik yüzey plak önleyici bir
özelliğe sahiptir.
• İyi biyouyumluluk özellikleri sayesinde Dişeti Epitel
hücreleri Niyobyum-Seramiğe sıkıca bağlanır.
• Uzun yıllar maruziyetten sonra bile yüzeyde
değişiklik olmaz.
• Transgingival alanda bariyer olarak biyokimyasal ve
mekanik stabilite mükemmel bir periodontal sonuca
yol açar.
• Titanyum iyonlarının dokuya salınmasından
kaçınılarak titanyuma karşı inflamatuar reaksiyonlar
azaltılır.
• Diğer altın renkli Abutment Kaplamalarda olduğu
gibi, Niyobyum Kaplamanın altın rengi, özellikle ince
yumuşak dokuda, geleneksel abutmentlere göre
nispeten daha iyi bir renk indeksine sahiptir ve
böylece doğal, estetik koşullar sağlar.

Mekanik Özellikler

myplant bio implant sistemi ile, onlarca yıldır

Derin Platform Switching, implant omzunda kemik

myplant bio implantın progresif yiv tasarımı apikale

belgelenen bir konsept daha da geliştirildi, optimize

apozisyonu için daha geniş bir yüzey sunarak stabil

doğru artar ve implant gövdesi, yiv kenarlarının kavisli

edildi ve modern, geleceğe yönelik implant

ve sağlıklı bir yumuşak doku manşetinin oluşmasını

bir eğriliği ile koniktir, bu da kemiğe biyomekanik

tedavisinin kriterlerine uyarlandı.

sağlar. Sonuç olarak, myplant bio implant sistemi ile,

olarak uygun bir yük dağılımı sağlar. Apikal olarak

merkezi vidanın etrafındaki alanda yalnızca minimal

genişleyen yiv alanı, farklı kemik kalitelerinde iyi

invaziv maruziyet gereklidir.

sabitlemeye izin verir ve çiğneme sırasında kemik

Kendinden kilitlenen ve rotasyonel olarak stabil
bir iç konik bağlantısına sahip iki fazlı seramik kaplı

yapısını koruyan bir yük dağılımı üretir. Meydana gelen

bu implant konsepti, neredeyse bakteri geçirmez

Subkrestal yerleştirme, kemiğin implant omzu

dikey ve yanal kuvvetler, esas olarak daha elastik

ve mikro hareketsiz bir sızdırmazlık sunar. Bu implant

üzerinde büyümesini sağlar, bu da peri-implant

süngerimsi kemiğe iletilir ve kortikal kemiğin yükü

abutment bağlantısı, yüksek dayanıklılığa sahip

yumuşak doku için dikeyde biyolojik destek sağlar ve

alınır. Peri implant yumuşak dokusuna biyolojik destek

mükemmel bir mekanik yük kapasitesi

böylece estetik açıdan çok daha hoş bir görünüm

veren bir yapı olarak, marjinal kemik seviyesinin

sağlar.

elde edilir.

korunması, uzun süreli estetik açıdan hoş bir sonuç
elde etmede önemli bir faktördür.

Derin Platform Switch, implant
omzundaki kemik için genişletilmiş
bir temas yüzeyi sunar

Kemik desteği yeterliyse derin
subkrestal yerleştirilebilir

Tüm bileşenler için tek tip
iç konik bağlantı geometrisi

Kendinden kilitlenen
ve dönmeye karşı dirençli konik
iç bağlantı, neredeyse bakteri
geçirmez bir sızdırmazlık sağlar

Geliştirilmiş primer stabilite
ve biyomekanik olarak uygun yük
dağılımı için progresif yiv dizaynı

İmplantın kolay yerleştirilmesi için
Apikal Eğim
Yüksek hassasiyette üretilmiş yüzeyler,
tek parça implant sistemine benzer
forma ve kuvvete uyan bir bağ oluşturur.
Bu, myplant bio implant sisteminin implant
ve abutment arasındaki Mikro hareketlerden
büyük ölçüde arınmış olduğu anlamına gelir.

Hassas sinüs tabanı elevasyonu için
yuvarlatılmış implant ucu

Prof. H.G. Nentwig‘ in izniyle,
Almanya
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Titanyum İyonları ve Enflamasyonla İlişkili Yanıtları

Titanyum ve Seramiğin Doku Reaksiyonu -İn Vivo Çalışma-

Titanyum iyonları, enflamasyon ile ilişkili süreçlerin oranını artırır
(genellikle doku aracılarının kanıtlarını içerir)
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etrafındaki peri-implant yumuşak dokularda, inflamatuar
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Çeşitli implant malzemelerinin (yeni Niyobyumoksit Seramik
tabakası ([Ti,Nb]ON) ile metalik tantal ve titanyum alaşım
tabakalarına karşı) sitokin ekspresyonu üzerindeki etkilerinin
araştırılması

13 Oguchi H, Karube Y, Matsumoto K, Morito M. İnsan Dişeti
Epitel Hücrelerinin (HGE-15) Biyoaktif Cam RKKP’ye Yanıtı.
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Azaltılmış Enflamatuar Yanıt (Titanyuma karşı)

Patojenlere Karşı Olağanüstü Kimyasal-Biyolojik Direnç
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“Anaerobların” asidik ortamda korumasız titanyum üzerinde
yoğun girintili ‘Siyah Korozyonu’

Seramik Kaplama ve Biyouyumluluk
Dişeti epitel hücre büyümesi için in vitro test sistemi:
insan Dişeti Epitel hücrelerinin morfolojik Eşdeğeri olarak “HGE-15
hücre çizgisi”.

Titanyum-Niyobyum Seramik ile Azaltılmış Enflamasyon

Anaerobik bakteriler, mukoza ceplerinde yoğun asidik bir ortam
yaratır ve ‘Titanyum üzerinde Siyah Korozyonu’ teşvik eder.
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Biyouyumluluk

„Biocer’in yüzeyi çoğunlukla dişeti epitel hücreleriyle kaplıydı.
Hücreler düz ve çokgen şekil gösterir.”
Hitochi Oguchi‘ ye göre, Japonya

15 Thull R, Trautner K, Karle EJ. Biyomalzemelerin immünolojik
testi için model. Biomed Techn 1992;37:162-169.

Prof. Dr. Thull‘ a göre, Almanya

Yüzeyde adsorbe edilen proteinler %100 doğal kalır
BI =

Doğal proteinlerin oranı
Toplam adsorbe edilmiş proteinler

Dr D. Repenning’nın izniyle, Almanya

Titanyum-Niyobyum Seramik kullanımında inflamatuar
süreçlerle ilgili çalışmalar
16 Betz T, Reuther JF, Boill J. Peri-implant dokusunun özel olarak
dikkate alınarak kemikiçi BoneLock® implantlarının klinik
takip muayenesi. 5 yılı aşan bir araştırma. Dtsch Z Mund
Kiefer Gesichts Chir 1995;19:35-40.
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