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System myplant two
Koncepcja dwufazowego implantu tytanowego ze specjalnym gwintem rozprężającym i samoblokującym stożkiem została stworzona
już ponad 30 lat temu przez prof. dr med. stom. Nentwiga i dr inż. Mosera, a następnie doprowadzona do poziomu pełnej dojrzałości
klinicznej. Wysoka stabilność pierwotna, minimalne rozmiary, połączenie łącznika i implantu niewrażliwe na mikroprzesunięcia i szczelne
bakteryjnie, głęboko położony przełącznik platformowy umożliwiają osiągnięcie optymalnej stabilności kośćca i tkanek miękkich, a dzięki
temu gwarantują wyjątkowy i długoterminowy sukces protetyczny.
Dzięki systemowi implantów myplant two udało się nam rozwinąć udokumentowaną od dziesiątek lat koncepcję prof. Nentwiga i dr Mosera, zoptymalizować i dopasować ją do wymagań nowoczesnej, zorientowanej na przyszłość terapii implantologicznej.

Stabilne połączenie implantu i kośćca
dzięki mikrostrukturalnej powierzchni

Korzystny z punktu widzenia biomechaniki kierunek przyłożenia obciążenia

Jednolite wymiarowanie projektowe we-

dzięki zoptymalizowanej konstrukcji

wnętrznego połączenia stożkowego dla

implantu

wszystkich komponentów

Tytan IV stopnia czystości zapewnia
optymalną biozgodność i doskonałe właściwości mechaniczne

Progresywna konstrukcja gwintu dla
zwiększenia stabilności pierwotnej

Firma myplant GmbH, stawia sobie za cel opracowanie i dostarczenie pacjentom i użytkownikom systemu implantologicznego myplant
two, który zapewnia najlepsze warunki i możliwość osiągnięcia długotrwałego pozytywnego wyniku terapii implantologicznej i trwałej stabilizacji tkanek twardych i miękkich.
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w produkcji i projektowaniu implantów dentystycznych, jak również wieloletniemu doświadczeniu
w ich dystrybucji, spółka myplant GmbH to grupa, która zapewnia użytkownikom poczucie, że dzięki systemowi myplant two otrzymuje
długoterminowo funkcjonalne, stabilne pod względem mechanicznym, jak również biozgodne i wyrafinowane, estetyczne rozwiązanie.

Głęboko osadzony przełącznik platformowy zapewnia zwiększoną powierzchnię
przylegania umożliwiającą narastanie
kości na implancie

Pod warunkiem odpowiedniej grubości
kości możliwość osadzenia poniżej brzegu
części zębodołowej.

Samoblokujące, absolutnie odporne na
rotacje wewnętrzne połączenie stożkowe praktycznie nie do przeniknięcia dla
bakterii

Nacięcie na wierzchołku umożliwia
łatwiejsze wprowadzanie implantu

Możliwość swobodnego pozycjonowania
łącznika dzięki nieindeksowanemu połączeniu stożkowemu

Zaokrąglona końcówka implantu umożliwia
podniesienie dna zatoki szczękowej

Implanty myplant two
Implanty myplant two są dostępne w trzech średnicach i pięciu różnych długościach. Dzięki
zorientowanemu na praktykę stopniowaniu rozmiaru implantów, system ten nadaje się do
szerokiego spektrum zastosowań w implantologii stomatologicznej, nawet w trudnych warunkach kostnych.
W celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej identyfikacji, różne średnice implantów są oznakowane symbolami literowymi i kodowane kolorystycznie. Również odpowiednie instrumenty do
przygotowania łoża implantu są oznaczone tym samym kolorem.

Kod kolorystyczny
czerwony

średnica implantu 3,5 mm

pomarańczowy

średnica implantu 4,0 mm

żółty

średnica implantu 4,5 mm

Oznaczenie kodu implantu zawiera jedną dużą literę, która podobnie jak kolor, koduje średnicę implantu. Cyfry w oznaczeniu kodują długość implantu w milimetrach.
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Powierzchnia mikrostrukturalna
Powierzchnia przykostna implantów jest poddawana obróbce strumieniowej korundem w celu
uzyskania makrochropowatości na powierzchni z tytanu. Następnie powierzchnia jest wytrawiana kwasem, dzięki czemu na powierzchni implantu uzyskujemy mikrochropowatość. W ten
sposób uzyskujemy również maksymalne możliwe zwiększenie powierzchni przylegania, które
sprzyja narastaniu tkanki kostnej, tworząc stabilny kompozyt łączący implant i kościec, wspomagający naturalny proces gojenia.

>

Holistyczny design
Dzięki trójstopniowej metodzie preparacji, progresywny projekt gwintu implantów myplant two
umożliwia uzyskanie wysokiej stabilności pierwotnej nawet w przypadku przeciętnego stanu
kośćca. Głębokość gwintu zwiększa się w kierunku wierzchołka, w związku czym korpus implantu ma kształt stożkowy i wykazuje łukowate zakrzywienie bocznych ścian gwintu, dzięki czemu
działające obciążenia przenoszone są na kościec w sposób bardziej korzystny z punktu widzenia
biomechaniki. Powierzchnia gwintu zwiększająca się w kierunku wierzchołka implantu umożliwia dobre zakotwienie implantu w kośćcu (o różnym stanie) i pozwala na rozłożenie naprężeń
działających na implant podczas żucia, które nie narusza struktury kości. Działające na implant
siły pionowe i boczne są przenoszone przede wszystkim na bardziej elastyczną istotę gąbczastą,
a nie korową, co jest istotne dla perspektywicznego zachowania poziomu otaczającej kości i
związanej z tym estetyki.

Implantacja poniżej brzegu zębodołu
W przeciwieństwie do większości systemów implantów, implanty serii myplant two zostały
zaprojektowane specjalnie w celu głębokiej implantacji poniżej części zębodołowej, pod warunkiem zapewnienia wystarczającej ilości materiału kostnego i otaczających struktur. Kość w
części zębodołowej ma możliwość narastania powyżej ramienia implantu do poziomu średnicy
łącznika dzięki odpowiednio obrobionej powierzchni czołowej, co poprawia stabilność implantu
i warunki gojenia tkanek miękkich wokół implantu.

© Prof. dr med. stom. Georg-Hubertus Nentwig

Stabilna podstawa dla tkanek miękkich
Głęboko osadzony przełącznik platformowy, tworzący szerokie ramię implantu pozwala na uzyskanie większej przestrzeni aproksymalnej na poziomie łącznika niż połączenia inne niż stożkowe.
W połączeniu z odkładaniem się kości na ramieniu implantu, warunek ten decyduje o utworzeniu
stabilnego i zdrowego kołnierza tkanek miękkich, a tym samym o estetyce. Dzięki powiększeniu
przestrzeni aproksymalnej jest to możliwe nawet w przypadku gęsto osadzonych implantów.

Stabilność pierwotna
Kompaktowe rozmiary instrumentów pozwalają na podwyższenie stabilności pierwotnej w przypadku dowolnego stanu wyjściowego kośćca dzięki zastosowaniu prostej metody nawiercania. Odpowiednie połączenie skali makro i metody wiercenia pozwala na uzyskanie stabilnego podparcia dla
tkanek miękkich, a dodatkowo na zwiększenie stabilności pierwotnej. System myplant two umożliwia natychmiastowe obciążanie implantu nie tylko opcjonalnie, ale standardowo.
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Wiertło wstępne
1.000 min-1

Wiertło spiralne
800 min-1

Wiertło Tri-Spade Drill A M
Wiertło Tri-Spade
800 min-1

Poszerzacz stożkowy
50 min-1
maks. 50 Ncm

Pogłębiacz kortykalny
50 min-1
maks. 50 Ncm

Gwintownik
15 min-1
maks. 50 Ncm

Osadzanie implantu
15 min-1
maks. 50 Ncm
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Koncepcja protetyczna
Kluczem do udanej protetyki zębowej jest uzyskanie mocnego i szczelnego połączenia stożkowego.
Możliwość swobodnej rotacji komponentów protetycznych zapewnia optymalne pozycjonowanie kątowego łącznika bez żadnych kompromisów. Istotną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że wszystkie
implanty mają taką samą geometrię wewnętrzną, dzięki czemu każdy komponent protetyczny pasuje
do każdego implantu. Doboru implantu dokonuje się wyłącznie na podstawie oceny stanu kośćca bez
konieczności uwzględniania ograniczeń protetycznych. Rozwiązanie takie pozwala również na ograniczenie ilości przestrzeni koniecznej do składowania elementów i kosztów magazynowania. Rozwiązanie
takie umożliwia zastosowanie różnych typów rozwiązań, począwszy od pojedynczej korony, przez mosty aż do protezy częściowej i całkowitej mocowanej na implantach.

Łącznik
Standardowy

Łącznik
Ramienny

Podstawa
tytanowa

Łącznik
Multi Unit

Łącznik

LOCATOR®

PreFace

Różne typy łączników umożliwiają mocowanie elementów protetycznych metodą frykcyjną, przykręcaną, klejoną lub cementowaną.

Połączenie o wysokiej wytrzymałości
Dzięki specjalnej konstrukcji systemu myplant two możliwe jest uzyskanie nadzwyczajnej obciążalności mechanicznej o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej. Konstrukcja stożka wewnętrznego zapewnia bardzo wytrzymałe połączenie pomiędzy łącznikiem a implantem, praktycznie
nie do pokonania przez bakterie.

Znacząca redukcja naprężeń
w łączniku w połączeniu z różnymi typami implantów
Maksymalne występujące naprężenie
MPa
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Konkurencja

Implant Ø 4.0 mm

Implant Ø 3.5 mm

Implant Ø 3.5 mm

Rewizja łącznika
Wkrętak (ZSD0L) założyć należy do bocznego kanału śruby i wykręcić całkowicie śrubę. Tuleję rewizyjną (ZRH01) należy założyć na łącznik. Instrument rewizyjny wprowadzić należy
przez otwór tulei rewizyjnej i obracać nim w kierunku prawoskrętnym do momentu wyjścia
łącznika ze stożka implantu.
Tuleja rewizyjna nadaje się do usuwania wszystkich łączników standardowych, na bazie tytanowej, ramiennych, za wyjątkiem łączników ramieniowych typu posterior. Tuleję rewizyjną można alternatywnie wykorzystać zamiast słupków wyrównujących w celu ustawienia
łącznika.
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