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myplant two sistemi

Prof. Dr. Nentwig ve Dr. Moser tarafından 30 yıl önce geliştirilmiş olan iki parçalı titanyum implant sistemi, özel ekspansiyon yivleri 

ve kendiliğinden kilitlenen konik abutment bağlantısı ile bugünkü klinik uygulamalar için son şeklini almıştır. Yüksek primer stabilitesi, 

mikro hareketlere izin vermeyen yapısı, bakteri sızdırmazlığı sağlayan implant- abutment birleşimi ve derin platform switch özellikleri 

sayesinde kemik ve yumuşak doku stabilitesinin sağlanmasında üstün bir performans ve uzun süreli başarının temininde istisnai bir garanti 

oluşturduğunu kanıtlamıştır. myplant two implant sistemi, yıllar içinde başarısı belgelenmiş mevcut implant sisteminin, yine Prof. Dr. 

Nentwig ve Dr. Moser tarafından günümüz kriterlerine uygun ve geleceği hedefleyen bir konseptle geliştirilmiş şeklidir.

Geliştirilen implant dizaynı sayesinde 

biyomekanik açıdan elverişli yük iletimi

Grade 4 titanyum ile optimal 

biyouyumluluk ve mükemmel 

mekanik özellikler

Mikro yüzey Yiv yapısına bağlı stabil 

kemik - implant bağlantısı

Hafif agresifleştirilmiş yiv dizaynı ile 

arttırılmış primer stabilite

Tüm bileşenler için 

tek konikal bağlantı yapısı



Kemik desteği yeterliyse 

derin subcrestal olarak yerleştirilebilir.

İmplantın kolay yerleştirilmesini sağlayan 

apikal eğim

Kendiliğinden kilitlenen ve rotasyonlara 

tamamen dayanıklı iç konik bağlantı, 

göreceli olarak bakteri sızdırmazlığı sağlar

Derin Platform Switch kemik oluşumu 

için artırılmış bir alan sağlar

Açılı abutmentlerin serbestçe 

yerleştirilmesini sağlayan indekssiz 

konikal bağlantı

Hassas sinüs taban elevasyonu sağlayan

yuvarlatılmış apikal sonlanma

myplant GmbH olarak, myplant two hastalarına ve kullanıcılarına, kalıcı sert ve yumuşak doku stabilitesi ile uzun vadeli implant başarısı elde 

etmek için mümkün olan en iyi koşulları sağlayan bir implant sistemi sağlamayı misyon edindik.

30 yılı aşkın dental implant üretim ve geliştirme yetkinliğinin yanı sıra implantların ticarileştirilmesi konusundaki uzun yıllara dayanan 

deneyimiyle myplant GmbH, kullanıcıya myplant two'nun uzun vadeli işlevsel, mekanik olarak stabil olmasının yanı sıra doku uyumlu ve çok 

yönlü estetik çözüm konusunda güven veren bir ittifakı temsil eder.



myplant two Implantları

myplant two implantları üç farklı çapta ve beş farklı uzunlukta kullanıma sunulmaktadır. 

implant boyutlarının uygulamaya dayalı  sınıflandırılmaları sayesinde, bu sistem diş hekimliğinde 

implantoloji alanındaki tüm endikasyonlarda, hatta kemik kaynaklı zor olgularda dahi kullanıma 

uygundur.

Harf ve renk kodlama sistemi sayesinde implant çapları hızlı ve güvenilir bir şekilde 

tanımlanabilir. İmplant yatağı hazırlığı için ilgili aletler, aynı renk kodlaması kullanılarak 

tanımlanır.

Mikroyapılı Yüzey

Titanyum yüzeyinde bir makro-pürüzlülük elde etmek için implantların kemikiçi yüzeyi 

korindonla kumlanır. Bunu, implant yüzeyinin mikro-pürüzlülüğünü elde etmek için asitle 

aşındırma takip eder. Yüzey alanında elde edilen maksimum artış, daha stabil bir implant-kemik 

bağlantısı oluşturarak kemik dokusunun büyümesini ve doğal iyileşme sürecini destekler.

İmplantın isminde bir büyük harf yer alır ve renk gibi bu da implantın çapını gösterir.

Harf kodunu izleyen rakamlar ise implantın boyunu milimetre cinsinden göstermektedir.

Renk Kodlaması

Kırmızı Implant Çapı 3.5 mm

Turuncu Implant Çapı 4.0 mm

Sarı Implant Çapı 4.5 mm
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Entegre Tasarım

Üç aşamalı hazırlama tekniğiyle desteklenen myplant two implantın progresif yiv tasarımı, 

ortalama kemik kalitelerinde bile yüksek primer stabilite sağlar. Yivlerin derinliği apikal olarak 

artar ve implant gövdesi, yiv kanatlarının kavisli konik eğriliği ile kemiklere biyomekanik 

olarak uygun bir yük dağılımı sağlar. Apikal olarak genişleyen yiv alanı, çeşitli kemik 

kalitelerinde iyi ankraj sağlar ve çiğneme sırasında kemik yapısını koruyan bir yük dağılımı 

üretir. Meydana gelen dikey ve yanal kuvvetler, esas olarak daha elastik süngerimsi kemiğe 

iletilir ve marjinal kemik seviyesinin uzun süreli korunması ve sonuçta ortaya çıkan estetik için 

gerekli olan kortikal kemik üzerindeki yük alınır.

Subcrestal Yerleştirme

Çoğu implant sisteminin aksine, myplant two implantı özellikle subcrestal implantasyon 

için geliştirilmiştir ve yeterli kemik ve çevreleyen yapılara dikkat edilerek derin subcrestal

yerleştirmeye izin verir. Yüzeyi işleme tabi tutulmuş ön yüzey sayesinde, krestal kemik, 

abutment çapına kadar implantın omzu üzerinde büyüyebilir, böylece implant stabilitesini ve 

peri-implant yumuşak dokunun biyolojik desteğini arttırır.

Stabil yumuşak doku desteği

Derin platform switch ve sonuçta ortaya çıkan geniş implant omzu, abutment seviyesinde konik 

olmayan bağlantılardan daha fazla aproksimal boşluk sağlar. İmplant omzundaki kemik birikimi 

ile birlikte bu, stabil ve sağlıklı bir yumuşak doku bağlantısı oluşturur ve dolayısıyla estetik 

için kritik öneme sahiptir. Bu, büyütülmüş aproksimal boşluk sayesinde çok sıkı yerleştirilmiş 

implantlarda bile elde edilebilir.

© Prof. Dr. med. Dent. Georg-Hubertus Nentwig



Primer stabilite

Küçük aletler, basit bir frezleme protokolü ile her kemik kalitesi için artırılmış primer stabiliteye izin 

verir. Makro tasarım ve frezleme protokolünün kombinasyonu, hem artan primer stabiliteye hem de 

stabil yumuşak doku desteğine izin verir. myplant two sistemiyle, anında yükleme artık sadece bir 

seçenek değil bir standarttır.
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SERT KORTİKAL 

KEMİK,

AZ KANSELLÖZ KEMİK

Initial bur

1.000 min-1

Twist Drill

800 min-1

Tri-Spade Drill A M
Tri-Spade Drill

800 min-1

Conical Reamer

50 min-1

max. 50 Ncm

Cortical countersink

50 min-1

max. 50 Ncm

Tap

15 min-1

max. 50 Ncm

Implant insertion

15 min-1

max. 50 Ncm
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Standard 
Abutment

Shoulder 
Abutment

Titanium 
Base

Ball Anchor PreFaceMulti Unit 
Abutment

LOCATOR®

Protez Konsepti

Başarılı protezlerin anahtarı, sağlam ve sıkı bir konik bağlantıdır. Protez bileşenlerinin serbest dönüş 

seçeneği, herhangi bir ödün vermeden açılı abutmentlerin optimum şekilde konumlandırılmasını 

sağlar. Arayüzün önemli bir avantajı, tüm implantların aynı iç geometriye sahip olması ve böylece 

her protez bileşeninin tüm implantlara uymasıdır. İmplant seçimi sadece mevcut kemiğe dayalıdır 

ve protezlerle sınırlı değildir. Sonuç olarak, depolama alanı ve maliyetleri mümkün olduğunca düşük 

tutulur. Tek kronlardan köprülere ve parsiyel protezlerden implant destekli total protezlere kadar tüm 

endikasyonlar çeşitli üst yapılarla mümkündür.

Çeşitli abutment serileri sürtünme esaslı, vidalı, rezin veya simante protezlere imkan verir.

Yüksek Dirençli Bağlantı

myplant two sisteminin özel yapısı, yüksek yorulma direnci ile olağanüstü bir mekanik yük 

kapasitesi sağlar. İç koninin tasarımı, abutment ve implant arasında oldukça esnek ve neredeyse 

bakteri geçirmez bir bağlantı sağlar.

Abutmentin Çıkartılması

Screwdriver (ZSD0L) yan vida kanalına sokulur ve vida tamamen gevşetilir. Abutment üzerine 

abutment çıkarıcı (ZRH01) uygulanır. Çıkartma aleti, abutment implant konisinden ayrılana 

kadar revizyon manşonunun yiv deliğine saat yönünde döndürülerek sokulur.

Revizyon manşonu, posterior Shoulder Abutmentları hariç tüm standard, titanium base, 

shoulder üst yapılarının çıkarılması için uygundur. Revizyon manşonu, abutmentları 

hizalamak için paralellik pinlerine alternatif olarak da kullanılabilir.

Yük Belirlemesi 
ISO 14801 / 250 N

Abutment üzerindeki stres yükünde belirgin azalma

Farklı implantlarla birlikte kombinasyonunda
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Implant Ø 3.5 mm

Rakipmyplant twomyplant two

Implant Ø 3.5 mmImplant Ø 4.0 mm
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myplant Turkey

Phone: 00 90 212 706 0229

E-Mail: info@myplant-dental.com www.myplant-dental.com
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